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  چکیده
عملکـرد تولیـدي و   بـر روي  آمـاده بـه زایـش     در دوره (پروفایـل اسـید چـرب)    تغذیه منابع مختلف چربی اثربررسی  براي این آزمایش

 روز بـه زایـش    30کـه حـدود    س گاو آبستن هلشـتاین أر 15. شدهلشتاین انجام هاي خونی در گاوهاي شیرده  فراسنجه وترکیبات شیر
ي غذایی کـه از لحـاظ مقـدار پـروتئین     جیره 3و با  شدندسی به صورت تصادفی توزیع أر 5سه گروه در ها باقی مانده بود انتخاب و آن

ـ    . جیـره گردیدنـد در دوره آماده به زایش تغذیه  ،ی از لحاظ منبع انرژي متفاوت بودندیکسان ول   )، 1( یي اول جیـره بـدون مکمـل چرب
ي سویاي حرارت داده شده (اسـیدهاي  ي سوم همراه با دانه) و جیره2(اسیدهاي چرب اشباع) ( پودر چربیي دوم همراه با مکمل جیره

تولیـد و ترکیبـات شـیر،    براي بررسی عملکرد گاوهـا،  جیره یکسان تغذیه شدند. یک ایش همه گاوها از بعد ز ) بود.3( چرب غیر اشباع)
مربـوط بـه    21و  14، 7، 1،  -7، -14،-21همچنین نمونه خون در روزهاي . گیري گردیدندماده خشک مصرفی، نمره بدنی گاوها اندازه

هاي همراه با مکمل چربـی  چربی قرار نگرفتند. گاوهاي که ازجیره ثیر مکملأماده خشک مصرفی و نمره بدنی تحت ت زایش گرفته شد.
درصـد، مقـدار    4و  5/3در مقایسه با گروه شاهد؛ تولید شیر، مقدار پروتئین، مقدار شیر تصحیح شده بر اساس چربی تغذیه شده بودند 

 صد الکتوز شیر در گروه شاهد نسبت به دو گروه دیگر به طور درصد پروتئین و در اما، چربی، الکتوز و پروتئین تولیدي باالتري داشتند.
بـاالتر بـود.    2نسبت به گـروه   3داري باالتر بود. غلظت گلوکز و کلسترول پالسما در روز زایش و کلسترول در بعد زایش در گروه معنی

سـازي   دهند که مکملنتایج نشان می ر بود.داري باالتهمچنین در بعد زایش غلظت گلوکز در گروه یک نسبت به گروه دو به طور معنی
 پودر چربی محافظت شده و دانه سویاي حرارت داده شده در جیره گاوهاي شیري در دوره آماده به زایـش سـبب افـزایش تولیـد شـیر      

  رخوردار بودند.گاوهاي تغذیه شده از جیره همراه با دانه سویاي حرارت داده از وضعیت متابولیکی بهتري ب شوند، عالوه بر این،می
  اسیدهاي چرب، تولید و ترکیبات شیر، دوره آماده به زایش، سویاي حرارت داده شده کلیدي: کلمات
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  مقدمه 
آخـر  روز  21ي خشکی و بخصوص که دورهبا توجه به این

هاي مربوط به گاوهاي ترین دورهمانده به زایش یکی از حساس
ــردن راه  کارهــاي مــدیریتی و بخصــوص شــیري اســت بکــار ب

کنـد. یکـی از   اي در این دوران اهمیت خاصـی پیـدا مـی    تغذیه
شـود  بحث می دورهي استفاده آن در این مواد مغذي که درباره

نـواع اسـیدهاي   ي اثـر ا هاي چربـی و مطالعـه  استفاده از مکمل
مثـال گفتـه شـده     عنـوان باشـد. بـه   ز منابع مختلف میچرب ا

ــر  ــیدهاي چــرب غی ــزایش دادن اس ــد  اف ــد پیون ــا چن اشــباع ب
در دوره انتقـال، در گاوهـاي شـیري اثـرات     )  PUFA(1دوگانه

). 1984مثبتی روي سالمتی و تولید دام داشـته اسـت (نوبـل،    
نکـه اثـر منفـی    درصد چربی به جیـره بـدون ای   5تا  3افزودن 

توانـد باعـث   جدي بر هضم فیبر یا چربی شیر داشته باشد مـی 
ــردد (پالمکویســت و    ــاو شــیري گ ــرژي مصــرفی گ ــزایش ان اف

تـأمین انـرژي بـه شـکل چربـی بـه جـاي         .)1980جنکینس، 
تواند باعث کـاهش تولیـد پـروتئین میکروبـی     کربوهیدرات می

انـرژي بـراي   ها به عنوان منبع اولیه گردد چرا که کربوهیدرات
شوند و از سوي دیگر افزایش هاي شکمبه محسوب میمیکروب

تواند اثرات مضـر  انرژي جیره با افزایش بیش از حد نشاسته می
بر هضم و سـالمتی حیـوان داشـته باشـد (بـروك و همکـاران،       

در اغلـب مـوارد بـا     .)1980؛ پالمکویسـت و جنکیـنس،   1954
تحت تـأثیر قـرار    ي خشک مصرفیافزودن چربی به جیره ماده

ــاهش مــیمــی ــن،  گیــرد و ک ــد ( آل پالمکویســت و ؛ 2000یاب
). گفته شده که کاهش ماده خشک مصرفی 1984جینکینس، 

ي در اوایل آزمایش بوده و با گذشت زمـان ایـن کـاهش مـاده    
؛ کوینـارد و  1998خشک مصرفی ناپدید شده است (بم و باتلر، 

ــاران،  ــویا در    .)1997همک ــه س ــرارت دادن دان ــورت ح در ص
مقایسه با دانه سویاي خام، اسید لینولئیـک بیشـتري بـه روده    

در اغلـب مـوارد   ). 1995رسـد (دیمـان و همکـاران،    باریک می
استفاده از مکمل چربی در جیره همراه با افـزایش تولیـد شـیر    
بوده است، چرا که افزودن چربی به جیره باعث افزایش انـرژي  

اگـر  . )2003گـردد (اسـچرودر و همکـاران،    ی گـاو مـی  دریافت
سازي چربی در دوره خشکی شروع شـود، اثـرات مثبـت    مکمل

دهـی بـراي خـود    رود، چرا کـه یـک عـادت   بیشتري انتظار می
شـروع دوره شـیردهی   حیوان و فلور میکروبی شـکمبه قبـل از   

و همکـاران   آندرسـن  .)1995(گرامر وهمکاران،  شودایجاد می
بـا منـابع اسـیدهاي چـرب      هاي همـراه با تغذیه جیره) 2008(

نشـان   ،هفته قبل از زایش 5در (دانه کتان) اشباع و غیر اشباع 

                                                
1-Fatty Acid Polyunsaturated 

 در مقایسه بـا ها تغذیه شدند  دادند که گاوهاي که از این جیره
اسـیدهاي  گاوهاي گروه شاهد ( جیره همراه با چربـی پـایین)   

ــت چــرب غیر ــش داش ــل زای ــري در دوره قب ند و اســتریفه کمت
گاوهاي مقدار اسید لینولنیک پالسما در همچنین در این دوره 

بـاالتر   هاي چرب غیر اشـباع اسید تغذیه شده با جیره همراه با
گاوهاي تغذیه شده از منابع چربـی   ،توان گفتمی . از اینروبود

ناقص اسیدهاي چـرب   به افزایش اکسیداسیونبیشتري تمایل 
گاوهـاي   در بعـد زایـش نیـز   داشتند.درسه هفته قبل از زایش 

و  اسـیدهاي چـرب اشـباع    همـراه بـا   هـاي ه با جیرهتغذیه شد
غیراشباع از لحاظ عددي در مقایسه با گاوهاي تغذیـه شـده از   

مقـداري بـاالي از تولیـد شـیر را      ،جیره همراه با چربی پـایین 
دیوسک و همکـاران   ).2008نشان دادند (آندرسن و همکاران، 

ه در دوره قبل زایش، که عبـارت بودنـد از   با تغذیه دو نوع جیر
 جیره کربوهیدارتی و جیـره همـراه بـا مکمـل چربـی ( عمـدتاً      

جیـره همـراه بـا    پالمتیک و اولئیک اسید) ، نشـان دادنـد کـه    
 تـوازن انـرژي  ثیر منفی بر روي ماده خشک مصرفی، و أچربی ت

آ ثیري بر فراوانی استیل کوآنزیمأتدر بعد زایش داشته است اما 
بـا  اما، )2009کربوکسیالز نداشته است ( دیوسک و همکـاران،  

توجه به اینکه دانه سویا منبع سرشار از اسیدهاي چرب با چند 
اسـید   ،تـرین اسـید آن  که عمـده  است پیوند دوگانه غیر اشباع

هـدف از اجـراي ایـن آزمـایش      رو،از ایـن باشـد،   لینولئیک می
در دوره قبـل  دهي حـرارت داده شـ  بررسی اثر تغذیه دانهسـویا 

ي چربی اشباع هسـتند  هایی که حاو در مقایسه با جیره( زایش
تولیـدي و   عملکـرد  روي بـر  )هاي چربی هستندیا فاقد مکمل

پـس از   ي شـیري هاي خونی گاوهاترکیبات شیري و فراسنجه
  زایش بود. 

  
  هامواد و روش

روز  90تصادفی، به مدت  این پژوهش در قالب طرح کامالً
در ایستگاه روز پس از زایش)  60ش از زایش تا پیروز  30(

علوم دامی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران 
س گاو شیرده نژاد هلشتاین چند بار زایش أر 15اجرا گردید.
( انتظار زایش)  روز به زایش آنها باقی مانده بود 30که حدود 

صادفی سی بصورت تأر 5گاوها در سه گروه انتخاب گردیدند. 
ي غذایی که از لحاظ مقدار جیره 3با و توزیع گردیدند 

در دوره خشکی  پروتئین یکسان ولی انرژي متفاوت بودند
ي اول بدون مکمل چربی و منبع انرژي در جیره تغذیه شدند.

ي دوم همراه با مکمل پودر چربی(محتوي اسیدهاي در جیره
سویاي حرارت ي ي سوم همراه با دانهچرب اشباع) و در جیره

ها جیره دام داده شده (محتوي اسیدهاي چرب غیر اشباع) بود.



     59              ...هاي خونی  غیر اشباع قبل از زایش بر عملکرد تولیدي و فراسنجهتأثیر تغذیه اسیدهاي چرب اشباع و    
 

) تنظیم NRC )2001و بر اساس  Amino cowبا نرم افزار 
ها قرار گرفت شده و به صورت کامالً مخلوط در اختیار دام

 30مقدار خوراك مصرفی و باقی مانده در هر روز از  .)1(جدول
همه )  BCS( 1ي شدو نمره بدنیروز مانده به زایش اندازه گیر

و همکاران 2اي وایلدمنگاوها بر اساس سیستم پنچ شماره
از زایش  60و  30 ، -30نفر در روزهاي  3) بوسیله 1982(

هاي خوراك بر اندازه گیري گردید.تجزیه شیمیایی نمونه
) انجام گرفت. براي AOAC )2000هايشاساس رو

خاکستر و براي سنجش میزان گیري ماده خشک از آون  اندازه
ماده آلی، از کوره الکتریکی استفاده شد، پروتئین خام با 

 ,FossElectric, Copenhagen(دستگاه کجلدال
Denmark،( چربی خام با دستگاه سوکسله)Soxtec(  مدل

، دیواره سلولی و دیواره بدون سلولی بدون همی سلولز 1043
 ,Fibertic system(نیز با استفاده از دستگاه تعیین فیبر 

Tecator, 1010, Denmark (و 3ستوسو بر اساس روش ون
ي گاوها . همه)2گیري شدند ( جدول ) اندازه1991کاران (هم

) و شب 5/4)، عصر (ساعت 30/9در سه وعده صبح (ساعت 
) دوشیده شده و رکورد هر وعده ثبت گردید.  24(ساعت

گیري هفته ي اول شیردهی اندازه 6ترکیبات شیر هر هفته در 
با  شده  و در ترکیبات شیر مقدار چربی، پروتئین، الکتوز

 FOSSاستفاده از دستگاه میلکو اسکن (
MilkoScanTMFT6000 (گیري قرار  مورد اندازه

درصد چربی با  4و  5/3براي  مقدار شیر تصحیح شدهگرفت.
هاي ذیل محاسبه گردیدند (انجمن تحقیقات  استفاده از معادله

  .)2001ملی، 
  درصد چربی  5/3شیر تصحیح شده براي 

  ) 4/0(تولید شیر (کیلوگرم)* +)7/16(تولید چربی(کیلوگرم) * 
  درصد چربی  4شیر تصحیح شده براي 

  ) 4/0(کیلوگرم)*  (تولید شیر +)15(تولید چربی(کیلوگرم)* 
از تابولیسم گاوها در دوره انتقال، راي بررسی وضعیت مب

زایش  21و  7،14 ،1،- 1،-7،-14،-21همه گاو ها در روزهاي 
(پیش از خوراکدهی صبح) با استفاده از لوله  07:30در ساعت 

گیري به  هاي تحت خال داراي هپارین از راه رگهاي دمی خون
روي یخ به آزمایشگاه منتقل هاي خون عمل آمد و نمونه

 گراد درجه سانتی 4ها در دماي شدند. در آزمایشگاه نمونه
دور در دقیقه،  3000دقیقه نگهداري و با  15تا  10براي 

سما سانتریقیوژ شدند و پالسما توسط میکروپیپت جدا شد. پال
گراد سانتیدرجه  -20دماي ها در گیري فراسنجهتا زمان اندازه

                                                
1-Body condition score 
2-Wildman 
3-van soest 

هاي گیري فراسنجهو سپس براي اندازه گردیدنگهداري 
هاي پالسمایی، بتا هیدروکسی بوتیرات، گلوکز، لیپو پروتیئین

) به آزمایشگاه دامپزشکی فرستاده شد. ٤HDLباال(با چگالی 
و رویه  SASافزار هاي بدست آمده با استفاده از نرم داده

Mixed  .در این مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت
استفاده  Y= µ + Ti+Pj+Ak +Eijkمدل آماري مایش از آز

 =Tiکل،  میانگین=µمتغیر وابسته، Y=شد که در این مدل 
عامل تصادفی =Akگیري،  هاي نمونه دوره =Pj، تیمار اثر

 =اثر خطاي آزمایشی بودند.Eijkحیوان، 
آزمایش از اواخر بهار شروع شد و تا آخر تابسـتان نیـز بـه    

قـش  آنجا که شرایط محیطی و آب و هـوایی ن طول انجامید. از 
ثیر ایـن  أبراي تعیین میـزان تـ  مهمی در عملکرد حیوان دارند، 

 5THIي میــزان تــنش حرارتــی از شــاخصعوامـل از محاســبه 
استفاده شـد و ایـن شـاخص بـا توجـه بـه پارامترهـاي کـه از         

گردیـد   زیـر محاسـبه   هواشناسی منطقه تهیه شـد بـا فرمـول   
  .)2006 گارسیا وهمکاران،(

THI = 0.8 · (maximum T) + (minimum RH/ 100) 
* (maximum T – 14.4) + 46.4  

  
  نتایج و بحث

  ماده خشک مصرفی و نمره بدنی
بین سه گروه آزمایشی از لحاظ ماده خشک مصرفی و تغییرات 

داري مشـاهده  نمره بدنی در مدت انجام آزمایش تفاوت معنـی 
در اکثر مطالعات انجام شده تغذیه اسـیدهاي   .)3نشد (جدول 

درصد مـاده خشـک    8/1 –5چرب محافظت شده در شکمبه (
بر ماده خشک مصـرفی نداشـته    در بعد از زایش تأثیري جیره)

؛ 1989؛ اســکار و همکــاران، 1984لتر و همکــاران، واســت (هــ
؛ 1992؛ فیــرکینس و اســتریدج، 1992اریکســون و همکــاران 

؛ معلـم  1994؛ پالمکویست و ویس، 1993ن، اسپایسر و همکارا
هـاي   ). گـزارش 2003؛ اسچرودر و همکاران، 2000وهمکاران، 

زمانی که گاوهـا   ،چندانی در مورد کاهش ماده خشک مصرفی
اند وجود هاي روغنی به عنوان منبع چربی استفاده کردهاز دانه

 )1995(همکـاران   و ٦ریسوناندارد. در دو مطالعه که توسط ه
درصد پنبه دانه  12انجام شد، در یکی از مطالعات زمانی که از 

استفاده شده بود، ماده خشک مصرفی کاهش یافت (هاریسون 
زمانی که از مقادیر باالیی دانه کامل سویا  .)1995و همکاران، 

درصـد عصـاره اتـري) در     2/6درصد ماده خشک جیـره و   18(
                                                
4- High density lipoprotein 
5-Temperature Humidity Index 
6-Harrison 
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یلوي یونجه درصد س 20درصد سیلوي ذرت و  30جیره حاوي 
 7/9کیلـوگرم در روز ( 3/2استفاده شد، مـاده خشـک مصـرفی    

درصـد   2/3درصد ماده خشک مصرفی) نسبت به جیره شاهد (
عصاره اتري) کاهش نشان داد.در صورتی که تغذیه دانـه سـویا   

درصد ماده خشـک جیـره) تـأثیري بـر      18حرارت داده شده (
ــرفی نداشــت    ــاده خشــک مص ــرز و همکــاران،  (م  .)1996پ

فرایندحرارت دادن ممکن است باعث کـاهش در معـرض قـرار    
هاي شکمبه گرددو بنـابراین از اثـرات   گرفتن روغن با میکروب

در صورت حـرارت دادن   منفی بر عملکرد شکمبه کاسته گردد.
لینولئیـک  اسـید  دانه سویا در مقایسـه بـا دانـه سـویاي خـام،      

؛ 1995و همکـاران،   دیمـان رسـد (  بیشتري به روده باریک مـی 
 10همچنـــین اضـــافه کـــردن . )1994تیســی و همکـــاران،  

 5/5( درصدماده خشک جیره دانـه گلرنـگ غلطـک زده شـده    
درصـد عصـاره    3/2درصد عصاره اتري) نسبت به جیره شاهد (

کیلوگرم در روز ماده خشـک مصـرفی    6/4کاهش اتري) باعث 
ــد 3/19( ــت   درص ــد (اس ــرفی) گردی ــک مص ــاده خش من و جم

گیـري کـرد کـه     توان چنین نتیجه در کل می). 1992همکاران،
ثیري بر میزان خـوراك  أمصرف مکمل چربی در قبل از زایش ت

مصرفی و تغییرات نمـره بـدنی گاوهـا در دروه قبـل و پـس از      
 زایش ندارد.

  
 شرایط آب و هوایی و شاخص رطوبت دمایی

شود میانگین  مشاهده می 4همانطور که در جدول 
قرار داد، این مقدار،  77- 79بین شاخص رطوبت دمایی 

هاي ي مالیمی از تنش گرمایی است که پاسخ درجه
؛ همچون کاهش ماده خشک فیزیولوژیکی به تنش گرمایی

تولید شیر و افزایش یافتن انرژي نگهداري در این  مصرفی،
(جانسون،  افتددرجه از شاخص تنش گرمایی اتفاق می

هاي چربی در تغذیه مکملبا توجه به نقش و اهمیت  ).1987
هاي بارز آن در رابطه شرایط آب و هواي گرم با توجه به ویژگی

ثیر آن بر افزایش تراکم انرژي، در این آزمایش تاثیر تنش أبا ت
گرمایی بر روي هر سه گروه از لحاظ ماده خشک مصرفی 

ها تنش  خص رطوبت دمایی دامیکسان بود که با توجه به شا
  کردند.را تجربه  مالیمی

  
  شیر و ترکیبات شیر

شود اکثر صفات در مشاهده می 5طور که در جدولهمان
)و =0001/0P. تولید شیر (بین سه تیمار معنی دار شده است

) در گروه دوم (جیره مصرفی =0001/0Pمقدار پروتئین (

همراه با پودر چربی ) نسبت به گروه اول (گروه شاهد) و مقدار 
درصد  4و  5/3چربی شیر تصحیح شده بر اساس 

)0001/0P=( مقدار چربی ،)0015/0P= و پروتئین تولیدي (
)0001/0P= در روز در گروه دو و سه (جیره مصرفی همراه(

به طور  با دانه سویاي حرارت داده شده) نسبت به گروه شاهد
معنی داري باالتر بود. درصد پروتئین در گروه یک نسبت به 

توز شیر در گروه شاهد نسبت ) و درصد الک=P/032گروه دو (
در داري باالتر بود.) به طور معنی=032/0P(دیگر به دو گروه 

گروه  3مقدار الکتوز تولیدي شیر (کیلوگرم در روز ) در بین 
تفاوت معنی داري مشاهده گشت که بیشترین مقدار به ترتیب 

  شد.دیده  1گروه در مقایسه با  )=0001/0P( 3و 2در گروه 
در اغلب موارد استفاده از مکمل چربی در جیره، همراه با 
افزایش تولید شیر بوده است، چرا که افزودن چربی به جیره 

با این حال افزودن گردد.افزایش انرژي مصرفی گاو می سبب
آماده به زایش همیشه با تردیدهاي روبرو بوده  چربی به جیره

 هاين تناقصاست و در بین نتایج گزارش شده توسط محققی
هاي محققینی که موافق افزودن شود.یکی از تئوريدیده می

مکمل چربی به جیره دوره آماده زایش هستند این بوده است 
که افزودن مکمل چربی در این دوره سبب سازگار شدن 

؛ 1995شود (گرامر، حیوان به چربی مصرفی در بعد زایش می
که از چربی  ايمطالعه 28در  ).2008آندرسن و همکاران، 

 تنهااند، محافظت شده در تغذیه گاوهاي شیري استفاده کرده
مطالعه افزایشی در تولید شیر ایجاد نشده است که آن  11در 

  هم به دلیل شرایط خاص آزمایش بوده است. 
آزمایش گاوهاي تغذیه کننده از مکمل چربی در قبل از  در این

ز جیره شاهد مقدار زایش، در مقایسه با گاوهاي تغذیه شده ا
شیر تولیدي بیشتري داشتند این نتایج با نتایج آندرسن و 

) مطابقت دارد با این تفاوت که در آزمایش 2008همکاران (
این محققین با وجود افزایش مقدار قابل توجه تولید شیر در 
گاوهاي تغذیه کننده از مکمل چربی در قبل از زایش در 

از لحاظ آماري تفاوت  مقایسه با گاوهاي گروه شاهد،
داري مشاهده نشد. همچنین مشخص گردیده است که با  معنی

هاي روغنی یا چربی محافظت شده غلظت پروتئین تغذیه دانه
هاي ممکن کاهش غلظت یابد. اگرچه مکانیسمشیر کاهش می

پروتئین شیر هنوز مشخص نیستند، با این حال، یک دلیل 
تواند کاهش پیش سازهاي گلوکوژنیک جیره که با چربی می

  ). 2003جایگزین شده است باشد (ریگوت و همکاران، 
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 همراه با دانه سویاي حرارت داده شدهجیره یک جیره شاهد، جیره دو همراه با پودر چربی و جیره سه  - 1
گرم در کیلوگرم به ترتیب از کلسیم، فسفر، سدیم، منیزیم، آهن، مس، منگنز، روي،  3و  001/0، 1/0، 1/0، 3، 2، 3/0، 3، 71، 96، 196حاوي   - 2

 کبالت، ید، سلنیوم و آنتی اکسیدانت
 گرم) میلی 100( Eالمللی) ویتامین د بینواح 100000( Dواحد بین المللی)، ویتامین  A)500000ویتامین  -3

  زایش هاي قبل) در جیره40به  60*(نسبت علوفه به کنسانتره
    

  
  
  
  

 هاي مورد استفاده در مراحل قبل و بعد زایش (بر اساس ماده خشک) ترکیب جیره - 1جدول 

  1از زایشجیره قبل  

  بعد زایش 3 2  1 مواد غذایی
 

 23/44 32/4 32/4 32/44 یونجه خشک
 21/31 28 28 28/03 ذرت سیلو شده

 1/34 - 1/04 - پودر چربی

 6/47 - - - ي چغندر قندتفاله
 13/3 11/62 11/62 11/63 دانه جو

 9/5 5/8 4/5 6/4 دانه ذرت

 1/92 3/92 3/92 3/92 دانه گندم

 6/73 1/96 6/66 6/47 سویاکنجاله 
 5/1 1/65 2/07 2/08 کنجاله کانوال

 0/97 - - - گلوتن ذرت

 - 4/5 5/49 4/7 سبوس گندم
 0/27 0/3 0/3 0/3 2مکمل معدنی 

 0/16 0/09 0/09 0/09 نمک
 0/32 0/3 0/3 0/3 3مکمل ویتامینه

 0/31 0/17 0/17 0/17 دي کلسیم فسفات
 - 1/31 1/31 1/31 کلرید آمونیوم

 1/59 1/29 1/29 1/29 پروپیلن گالیکول

 - 0/26 0/26 0/26 سولفات منیزیم

 0/8 - - - کربناتسدیم بی
 1/01 0/62 0/62 0/62 سنگ آهک

 4/91 81/5 - - دانه کامل سویاي حرارت داده شده

 0/59 - - - زئولیت
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 (مگا کالري بر کیلوگرم)شیردهی  انرژي خالص غلظت انرژي و مواد مغذي (درصد ماده خشک)- 2جدول 
  زا تازه  جیره قبل زایش  

    3  2  1  ماده مغذي
 58/02 52/08 52/09 52/02 ماده خشک
8/16 15 15 15 پروتئین خام  
 4/37 3/42 3/42 2/43 عصاره اتري

 32/5  36 /8 37  36 /8 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
 19/7 22/3 22/3 22/3 الیاف نا محلول در شوینده اسیدي

 37/6 36/4 36/1 37/2 کربوهیدرات غیر الیافی

 21/95 29/64 29/64 29/67 ايالیاف علوفه
 1/65 1/52 1/52 1/50 شیردهیانرژي خالص 

  
 میانگین حداقل مربعات براي تغییرات نمره بدنی وماده خشک مصرفی (کیلوگرم در روز)گاوهاي تغذیه شده -3جدول

  با منابع مختلف چربی در دوره آماده زایش

تفاوت معنی دار نیست.  - 1

  
  شاخص رطوبت دماییمیانگین  –4جدول 

  میانگین بیشینه دم  زمان
 گراد)(سانتی

میانگین بیشینه رطوبت 
  نسبی(درصد)

میانگین شاخص رطوبت 
  دمایی

  23/77  21/14 34  قبل زایش
  48/79  16/13 12/37  یک ماه بعد زایش
  2/77  35/16 46/34  دو ماه بعد زایش

  94/77  29/19 55/31  زایشسه ماه بعد 

   

 SEM P-Value دانه سویا پودر چربی شاهد عنوان
 ١NS 0/318 6/11 77/11 35/11 ماده خشک مصرفی

  بعد زایش 30نمره بدنی در روز 

 تغییرات
3/125 
0- /375 

3/25 
0- /25 

3/25 
0- /25 

0/14 NS  
NS 

  بعد زایش 60نمره بدنی در روز 
 تغییرات

2/94 
0- /185 

3  
0- /25 

3/05 
0- /2 

0/068 NS  
NS 
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  3مجموع میانگین حداقل مربعات تولید وترکیبات شیر گاوهاي تغذیه شده با منابع مختلف چربی در دوره آماده به زایش - 5جدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

)،  4/0*  (تولید شیر (کیلوگرم)) + 15*(تولید چربی(کیلوگرم)) فرمول 2)، 4/0*(کیلوگرم)شیر  تولید) + (7/16* (کیلوگرم)چربی تولید( فرمول) 1
3(a,b) 05/0حروف غیر مشابه، تفاوت معنی دار در آزمون توکی<P(  

 

مقدار درصد چربی شیر نیز مشابه با  در مطالعه حاضر
ثیر جیره قبل از أ) تحت ت2008کاران (آزمایش آندرسن و هم

پاسخ غلظت چربی شیر در شرایط استفاده  زایش قرار نگرفت.
درصد  50از مکمل چربی به عوامل زیادي وابسته است. حدود 

چربی شیر در غدد پستانی از استات و بوتیرات سنتز از 
درصد دیگر مستقیماً از چربی جذب شده از  50شود و  می

افزودن چربی به  .)2002(آکرس،  دخون فراهم می شو
هایی که در آن سیلوي ذرت تنها منبع علوفه بوده است  جیره

تواند در نتیجه با کاهش چربی شیر همراه بوده است که می
اسیدي شدن بیشتر محیط شکمبه نسبت به زمانی که علوفه 
یونجه(به دلیل قدرت بافري بیشتر علوفه یونجه) استفاده 

زمانی که اسیدهاي  ).1993(اسمیت و همکاران،  شده باشد می
در شکمبه تحت شرایط  چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه

 transC18:1شوند، اسید چرب اسیدي بیوهیدروژنه می
هاي مسئول شود. آنزیمتولید می C18:Oبیشتري نسبت به 

سنتز اسیدهاي چرب کوتاه و متوسط زنجیر چربی شیر در 
 C18:1trans است به وسیله اسید چرب غدد پستانی ممکن

تواند باعث کاهش می trans-10  C18:1بویژه ،مهار شوند
به دلیل اینکه  ).2003(بومن و گرنري،  چربی شیر گردد

(نشاسته) جیره  مکمل چربی جایگزین بخشی از کربوهیدرات
گردد، و گردد، باعث کاهش کربوهیدرات مصرفی میمی

تواند هایی که میو سایر متابولیت پروپیونیک اسید احتماالً
باعث افزایش سنتز گلوکز کبد و ترشح انسولین از پانکراس 

کاهش مقدار گلوکز مورد نیاز در بافت  ؛یابندگردد کاهش می
شود که پستانی براي تولید الکتوز سبب افت الکتوز شیر می

هاي چربی( چه این کاهش در گاوهاي تغذیه شده با مکمل
  .غیر اشباع) در این آزمایش مشاهده گردید اشباع و چه

  
  هاي خونیفراسنجه

داري در غلظت گلوکز تفاوت معنی 6با توجه به جدول 
پالسما در بین سه گروه تیماري در دوره قبل زایش مشاهده 
نشده است ولی در روز زایش این تفاوت بین گروه سه (منبع 

دار بوده چربی غیر اشباع) و دو (منبع چربی اشباع) معنی 
گلوکز در گروه گاوهاي .به طوریکه غلظت )=04/0Pاست (

تغذیه کننده از دانه سویاي حرارت داده شده (منبع چربی غیر 
گروه گاوهاي تغذیه کننده از پودر چربی  در مقایسه بااشباع) 

و همکاران  ١ماشک(منبع چربی اشباع) باالتر بود. 
اسیدهاي چرب ) دلیل این امر را در تفاوت نوع 2005،2003(

ثیرگذاري بر گلوکوژنسیز در أدر ت )2LCFA(زنجیربلند
بدین صورت که  هاي نشخوارکنندگان دانستندهپاتوسیت

که در این زنجیر بلند غیر اشباع منابع چربی با اسیدهاي چرب 
بلند زنجیر،  شباعغیرا هاي چربآزمایش دانه سویا (منبع اسید

اثر باشد، داراي این ترکیبات میعمدتا اسید لینولئیک) 
 هاي نشخوارکنندگانبر گلوکوژنسیز در هپاتوسیتتحریکی 

گلوکز رسد که مقدار باالي غلظت دارند که به نظر می
گاوهاي تغذیه کننده از دانه سویاي حرارت داده شده پالسماي 

گاوهاي تغذیه کننده از  با در مقایسه(منبع چربی غیر اشباع) 
اما گاوهاي تغذیه از این امر ناشی شده است.  پودر چربی

                                                
1-Mashek 
2-Long-chain fatty acid 

 SEM P-Value دانه سویا پودر چربی شاهد عنوان
 

 b 06/34 a75/37 ab  77/35 04/1 0001/0 تولیدي (کیلوگرم در روز )شیر 
  % 5/3مقدار شیر تصحیح شده 1

 % 4مقدار شیر تصحیح شده 2

b48/31 
b2/29 

a5/35 
a9/32 

a2/34 
a7/31 

19/1 
1/1 

0001/
0001/0  

 1/0 19/0 22/3 97/2 93/2 درصد چربی

 b04/1 a19/1 a16/1 05/0 0015/0 چربی (کیلوگرم در روز )

 a61/2 b48/2 ab57/2 054/0 032/0 درصد پروتئین شیر

 b83/0 a98/0 a93/0 037/0 0001/0 پروتئین (کیلوگرم در روز )

 a02/5 b89/4 b80/4 06/0 03/0 درصد الکتوز شیر

c71/1 b2 85/1 الکتوز (کیلوگرم در روز ) a 064/0 0001/0 
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پودر چربی نسبت به گاوهاي گروه شاهد کننده از مکمل 
داراي گلوکز پایین تري بودند که این اختالف از لحاظ آماري 

). =03/0Pدار بوده است (و گروه شاهد معنی 2بین گروه 
ه، در دوره انتقال گلوکز پالسما طبق مطالعات صورت گرفت
طور جزئی در دوره انتقال پیش از  ثابت مانده و ممکن است به

زایش افزایش یابد، اما این افزایش در زمان زایش محسوس 
یابد. این افزایش بوده و سپس بالفاصله بعد از زایش کاهش می

هاي گلوکاگون و گلوکوکورتیکوئید گذرا ناشی از افزایش غلظت
 کنندي ذخایر گلیکوژنی کبد را تشویق میباشد که تخلیهمی 

. در این آزمایش، پایین بودن )2001(انجمن تحقیقات ملی، 
ي داراي مقدار گلوکز پالسما در گاوهاي تغذیه شده با جیره

مکمل چربی (اشباع) در دوره بعد زایش مشاهده گشت که این 
  .کنندقت می) مطاب2008نتایج با نتایج آندرسن و همکاران (

داري درغلظت کلسترول پالسما در با آن که تفاوت معنی
بین سه گروه تیماري در دوره قبل از زایش مشاهده نشد اما 

 ي تیمارياین تفاوت در روز و دوره بعد از زایش، بین گروها
صورت که، غلظت کلسترول پالسما بدین .دار شده استمعنی

در گروه دو در دوره بعد  (البته در دو گروه محتوي منبع چربی
که براي  دلیلیزایش) نسبت به گروه شاهد باالتر بوده است 

توان داشت این فرض است که سنتز هپاتیکی این مورد می
کلسترول (بدلیل نبود کلسترول در منبع چربی) در گاوهاي 

مقدار ).1999(دراکلی،  باشدتغذیه شده با منابع چربی می
هاي گاوهاي تغذیه شده با جیره باالي کلسترول پالسما در

(گروه دو و سه) در بعد زایش تداوم داشته است  محتوي چربی
در که این مقدار باالي کلسترول در گاوهاي گروه دو و سه 

شدن کلسترول از گاوهاي شاهد ناشی از رها مقایسه با 
هاي با باشد که افزایش لیپو پروتئینلیپوپروتئینها می

داري در مقدار باالي (البته تفاوت معنی )HDL( ي باال دانسیته
هاي کلسترول پالسما در بین گاوهاي تغذیه شده با جیره

 تغذیهگاوهاي  مقایسه بامحتوي دانه سویا و پودر چربی در 
ید این مورد ؤشده با جیره شاهد مشاهده نشده است)، م

  ).1999(دراکلی،  باشد می
، )HDL( ي باالدانسیتههاي با لیپو پروتئین در رابطه با

و اسیدهاي چرب  )BHBA( بتاهیدروکسی بوتیرات اسید
داري در سه دوره ، تفاوت معنی)NEFA( نشده پالسمااستریفه

قبل، روز و بعد زایش در بین گاوهاي تغذیه شده از سه جیره 
در  NEFA و BHBمربوطه مشاهد نشد. با این حال غلظت 

نسبت به گاوهاي  اشباعگاوهاي تغذیه شده از منبع چربی 
تغذیه شده از جیره شاهد و جیره همراه با دانه سویاي حرارت 
داده شده (منبع چربی غیر اشباع) در بعد زایش باالتر بود. 

آن) در دوره پیش از  ترکیبتغذیه چربی (با توجه به نوع 
شده (چیالرد،  NEFAزایش سبب افزایش جریان باالي 

منجر به افزایش جدب اسیدهاي  ) و1999دراکلی، ؛ 1993
بلند و نهایتاً سازگاري کبد به متابولیسم اسیدهاي چرب چرب 

از طرفی بتا اکسیداسیون این اسیدهاي چرب  شود،زنجیرمی
 .خواهد شد BHBAافزایش یافته که منجر به کاهش 

همچنان که در این آزمایش مشاهده میگردد با آن که تفاوت 
با سویا و گروه همراه با پودر  معنی داري بین گروه همراه

گردد اما غلظت این مشاهده نمی BHBAچربی در غلظت 
باشند در گاوهاي گروه  ترکیب که شاخصی از توازن انرژي می

از لحاظ  همراه با سویا نسبت به گروه همراه با پودر چربی
بعد  21و  7) به ترتیب در روز =08/0P=) ،(16/0P(عددي (

رسد از  ر میظکمتر بوده است. این تفاوت به ن از زایش)
بلند زنجیر با چند پیوند  ثیرگذاري اسیدهاي چرب غیر اشباعأت

 CPT-Rو نهایتاً بر PPAR- MRNA1دو گانه سویا بر 
MRNA2 شود که منجر به افزایش بتا اکسیداسیون ناشی می
در مقایسه همراه با سویا گاوهاي تغذیه شده با جیره در گروه 

که این  ،شودهمراه با چربی میباگاوهاي تغذیه شده با جیره 
گرام  .هم بهبود در توازن منفی انرژي را دنبال خواهد داشت

) نشان دادند که گاوهاي که از مقدار باالي b1996وهمکاران (
اسید پالمتیک و اسیداولئیک) در دوره خشک  چربی (عمدتاً

اکسیداسیون اسیدهاي  در بتا راتغذیه شدند افزایش مالیمی 
از در کبد داشتند و مقدار کمتري  چرب بلند زنجیر

 هاير بعد زایش تجربه کردند. آزمایشگلیسرید کبدي را د تري
دیگري نشان دادند که افزایش فراهمی اسیدهاي چرب بلند 
زنجیر به کبد می تواند سبب تحریک ظرفیت بتااکسیداسیون 

؛ گرام و همکاران، 1991کبدي شود (اسمنسن و همکاران، 
a1996؛ ماشک و گرامر، 1997والینو و همکاران،  - ؛ کدورنیگا

که اسید  اي نشان داد). مطالعات در حیوانات تک معده2003
) اثرات C18:3هاي خاص همچون اسید لینولنیک (چرب
 تري بر روي ظرفیت بتااکسیداسیون کبدي اسیدهايمثبت

گلیسرید در کبد در ب بلند زنجیر و کاهش غلظت تريچر
(ایده و  مقایسه با اسیدهاي چرب اشباع بلند زنجیر دارند

 ). بعالوه، تزریق1999؛ برگ و همکاران، 1996همکاران، 
درون رگیروغن کتان به گاوهاي شیري سبب پایین آمدن 

NEFA ،BHBA گلیسیرید در ت تريظو تمایل به افت غل
). شرح 2005مقایسه با تزریق پیه شد (ماشک و همکاران، 

 PPAR- MRNAبا اثرات تحریکی بر روي  C18:3اثرات 

                                                
1-Peroxisome proliferator activated receptor 

2-Carnitinepalmitoyltransferase  
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ها نشان داد در بافت کبد ارتباط دارد. مطالعات بر روي موش
شده و  CPT-R MRNAآلفا سبب تحریک  PPARکه 

یند هاي کلیدي براي فرآفعالیت آنزیم بطور کلی
 یابد داسیون اسیدهاي چرب بلند زنجیر افزایش میبتااکسی

؛ آندرسن 2000؛ کرنر وهاپل، 1996(اسکن جانس وهمکاران، 
  .)2008و همکاران، 

  
  گیري کلینتیجه

مطالعات کمی در مقاالت به شروع تغذیه چربی در دوره 
اند. اگر تغذیه مکمل چربی در دوره خشکی خشکی اشاره کرده

رود، چرا که یک بیشتري انتظار میشروع شود، اثرات مثبت 
دهی براي خود حیوان و فلور میکروبی شکمبه قبل از عادت

اده از چربی استفدر کل شود. شروع دوره شیردهی ایجاد می
باعث افزایش انرژي ه آماده زایش در جیره گاوها در دور

توان گفت این افزایش انرژي تا حدودي گردد و می میمصرفی 
بخشد و در این دوره بهبود می مصرفی را کاهش ماده خشک

رود عملکرد تولیدي حیوان را نیز در بعد از زایش  انتظار می
ولی با توجه به منابع مختلف چربی از لحاظ  .بهبود ببخشد

اسیدهاي چرب بایستی به نوع چربی مصرفی اهمیت  ترکیب
چنان که در این آزمایش مشاهده گردید، فراوانی قائل شد، هم

اختالف معنی  برخی از ترکیبات شیر حاظ تولید شیر واز ل
داري بین گاوهاي تغذیه شده از جیره همراه با دانه سویاي 
حرارات داده شده با گاوهاي تغذیه شده از جیره همراه با پودر 

هاي خونی اختالف فراسنجهاما در رابطه با  چربی دیده نشد
حاضر به نظر با توجه به پژوهش . داري مشاهده گردیدمعنی

رسد که تغذیه منابع چربی غیر اشباع نسبت به منابع  می
ثیر مثبتی بر روي أچربی اشباع در دوره آماده به زایش ت

عمکرد و وضعیت متابولیکی حیوان در بعد از زایش خواهد 
هاي بیشتر و  شود که بررسیداشت. از این رو پیشنهاد می

ی در این دوران بر لف چربتري در استفاده از منابع مختکامل
هاي کرد تولیدي و تولید مثلی، با توجه به مکانیسمروي عمل

دارند، صورت  هاکردرب مختلف در این عملکه اسیدهاي چ
  پذیرد.

 
  سپاسگزاري

از معاونت محترم پژوهشی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 
دانشگاه تهران، همکاران ایستگاه آموزشی و پژوهشی و کارکنان 

آید.  اه تغذیه گروه علوم دامی قدردانی بعمل میآزمایشگ

همچنین از مسئولین شرکت کانی دام و تهران دانه به علت 
  گردد. مین مکمل چربی و همکاري در اجراي طرح تشکر میأت
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  6منابع مختلف چربی در مرحله آماده به زایشهاي خونی گاوهاي تغذیه شده با میانگین حداقل مربعات غلظت فراسنجه - 6جدول

 ) تفاوت معنی دار نیست4میلی مول بر لیتر)3بعد از زایش 7، 21،14) میانگین روزهاي 2قبل از زایش  - 7، - 14،- 21)میانگین روزهاي 1
حروف غیر مشابه، تفاوت معنی دار در  a,b)6دانه سویاي حرارت داده شده.  3پودر چربی و تیمار  2گروه شاهد، تیمار  1اثرات متقابل بین تیمار ها : تیمار  )5

  )P>05/0آزمون توکی (
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Abstract  
This study was carried out to determine the effect of different fatty acids (fatty acid profile) in close – up 
period on production performance, milk composition and blood parameters of lactating dairy cows. In this 
study, 15 Holstein cows were selected by the expected date of parturition (around 30 days before calving) 
and were randomly assigned in three groups with five cows. Three iso-nitrogenous diets differing in energy 
contents were fed in close up period. Experimental treatments were 1) control (without fat), 2) rumen-
protected fat (RF) (saturated fatty acids) and 3) Roasted Soybean (RS) (unsaturated fatty acids). After 
calving, all cows were fed with similar diets. Cows’ performance, daily milk production, milk composition, 
dry matter intake, body condition score were recorded. Also blood samples were collected at 7 day intervals 
in -21, -14, -7, 1, 7, 14, 21 periods of calving. Dry matter intake and body condition score were not affected 
by fat supplementation. Corrected milk yield based on 3.5 and 4 percentage of fat and milk production, fat, 
lactose and protein production in cows that were fed fat diet were higher than control cows. But, the 
percentage of protein and lactose milk in the control group was higher than other groups. Glucose and 
cholesterol concentration in day of calving and cholesterol concentrate after calving in RS group was higher 
than RF group. Also glucose concentrate after calving in the control group was higher than RF group. The 
results indicate that rumen-protected fat and roasted soybean can be supplemented to dairy cows diet to 
increase milk production, Moreover, roasted soybean supplementation improve metabolic condition in dairy 
cows.  
Keywords: Fatty acids, Milk components and production, Close-up period, Roasted soybean 

 


