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در نشخواركنندگان نشريه پژوهش  

1931، چهارم، شماره اولجلد              
      http://ejrr.gau.ac.ir 

ر فعالیت چرخه مقایسه اثر منابع مختلف اسیدهای چرب در دوره آماده به زایش ب

 های خونی گاوهای هلشتاین در زایش اولفراسنجهتخمدانی و 
 

 3حمید کهرامو  2ابوالفضل زالی، 3خانلومهدی گنج، 2بنادکیمهدی دهقان*1،1صادق هاشمی

 دانشگاه تهران استادیار گروه علوم دامی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی3دانشیار و 2دانشجوی دکتری، 1

 70/72/22پذیرش: ؛ تاریخ 21/70/22تاریخ دریافت: 

 چکیده
های بر سنجش جمعیت و اندازه فولیکول آماده به زایش  تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی در دوره

های خونی مرتبط با وضعیت انرژی بدن در پس از زایش در گاوهای گیری فراسنجهو اندازه تخمدان
انتخاب  مانده به زایش( روز 37 دحدو) راس گاو آبستن شیری هلشتاین 12تعداد . بررسی شدهلشتاین 

ی د، تیمارهای آزمایششدنو وارد آزمایش شدند. گاوها در سه تیمار آزمایشی به صورت  تصادفی توزیع 
ها جیره .ندبود شده داده حرارت یایسو (3 ی،چرب پودر مکمل (2 ،ی(دراتیه کربو منبع) کنترل( 1شامل: 

انرژی متفاوت بودند. برای بررسی وضعیت متابولیکی  سطح و از لحاظ از لحاظ مقدار پروتئین یکسان
مربوط به زایش  1،0،11،21 ،-0 ،-11 ،-21ها در روزهای ه انتقال،  نمونه خون از همه گاوگاوها در دور
گیری گردید. برای بررسی عملکرد ها اندازهمصرفی و نمره بدنی دامچنین ماده خشک همگرفته شد، 

مورد بصورت روزانه بعد از زایش   07تا  07و  17تا  37درروزهای گاوها چرخه تخمدان، 
ه کننده ی تغذیدر گاوهاغلظت گلوکز پالسما حاضر  پژوهشدر  اولتراسونوگرافی تخمدان قرار گرفتند.

گاوهای عملکرد تخمدانی در . یافتداری افزایش طور معنیسویا در مقایسه با گروه کنترل بهاز منبع دانه 
داری  طور معنیبه ی،چرب پودر مکمل یای حرارت داده شده نسبت به گروهی سوکننده با منبع دانهتغذیه 

داری در ماده خشک مصرفی و تغییرات نمره بدنی تفاوت معنیبین تیمارهای آزمایشی . افزایش یافت
 مشاهده نشد.

به زایش، اسیدهای چرب، عملکرد چرخه  ی سویای حرارت داده شده، دوره آماده: دانهکلیدی هایواژه

 تخمدانی

                                                           
 dehghanb@can.ut.ac.irنویسنده مسئول: *
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 مقدمه

شود و به هفته بعد از زایش را شامل می 3زایش تا از هفته قبل  3ای است که دوره انتقال، دوره

های (. یکی از چالش1222ی حساس در گاوهای شیری شناخته شده است )دراکلی، عنوان یک مرحله

افزایش ناگهانی احتیاجات غذایی برای حمایت از شروع شیردهی  ،دوره انتقال گاوهای شیریدر اصلی 

های فشار(. 1222باشد )دراکلی، احتیاجات است، می تر ازدر زمانی که خوراك مصرفی پایین

 سزایی در کاهشهنقش ب شیردهیو دوره ( بخصوص در اواخر)دوره آبستنی ناشی از فیزیولوژیکی 

دوره شیردهی یک موضوع مهم در تغذیه  در توازن منفی انرژی .دارنده های مادهای تولید مثلی دامظرفیت

بازیابی  توازن منفی انرژی، بهبود و شود.می گاوهای شیرده باشد که باعث کاهش باروری در دوره شیردهیمی

هش باروری در طول دوره کاموجب اندازد و این تاخیر، عملکرد دستگاه تولید مثلی را به تاخیر می

اهش وزن دام توازن منفی انرژی سبب ک (.1221)استاپلس و همکاران، گردد می پس از زایش شیردهی

ممکن است باعث  توازن منفی انرژیبر رشد و تکامل فولیکولی دارد.  ایکنندهگردیده و اثر ممانعت

 رسای چربی و ،مین میزان خوراك از نظر انرژیأتطوالنی شدن روزهای باز و تلقیح دوباره گردد، لذا 

که باشند می لیآور از عواممواد مغذی، قابل هضم بودن خوراك و همچنین میزان احتمالی مواد زیان

ب چر که اسیدهایشواهدی وجود دارد مبنی بر ایندهند. ثیر قرار میأصفات تولید مثلی را تحت ت

و در مقابل  جلوگیری کنندهای اندومتریال گاو سلولاز  α2PGFتوانند از آزادسازی می 3-غیراشباع امگا

 .(2770)لوك و همکاران ،  شوندمی α2PGF ، باعث افزایش دوز0 -اسیدهای چرب غیر اشباع امگا

چرب غیراشباع از طریق فراهمی سوبسترا یا مهار کننده  اسیدهای باشد کهروند این اثر بدین صورت می

های مختلف سبتدهند. نرا تحت تأثیر قرار میها تولید پروستاگالندینسیکلواکسیژناز رقابتی برای آنزیم 

ساز هر سری از داده و پیش اسیدهای چرب غیراشباع در جیره، ترکیب فسفولیپید غشاء سلول را تغییر

که اثرات قابل  (1227)استاپلس،  کنندهای مشابه رقابت میها برای متابولیسم با آنزیمپروستاگالندین

 (.1227سکارا، )آبای های فیزیولوژیکی داردبر پاسخ در پی آنتز شده و توجهی بر نوع پروستاگالندین سن

ثیرگذاری بر رشد فولیکولی و تواند باروری را در گاوهای شیری با تاتغذیه چربی می از طرفی

استفاده از مکمل چربی حاوی اسیدهای همچنین  .(1223بهبود بخشد )لوسی و همکاران، گذاری تخمک

های مختلف فولیکولوژنز، از جمله افزایش تغییراتی در جنبهتواند می ها(n-6ها و n-3چرب غیراشباع )

 (.1221)لوسی و همکاران  به وجود آورد در گاوهای شیری ها و اندازه فولیکول غالبتعداد فولیکول

اهش کیک  ی برخوردارندبدنی ضعیف نمره هایی که ازآنیا  قرار دارند توازن منفی انرژی که در یگاوهای
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توان که با مکمل سازی جیره با چربی می (1227)استاپلس،  کنندمیرا تجربه  فعالیت تخمدانی بعد زایش

یرد گأثیر حالت انرژی قرار میمکانیسمی که به وسیله آن فعالیت تخمدان تحت ت. کاست از شدت آن

مطالعه مشاهده شده که در چندین  .یا خود تخمدان باشد و محور هیپوتاالموس ـ هیپوفیزممکن است 

ند اشباع  با چاسیدهای چرب غیر های مکمل شده باقطر فولیکول غالب در گاوهای تغذیه شده با جیره

افزایش یافته است، که نشان  2پیوند دوگانه یکاشباع  با اسیدهای چرب غیر در مقایسه با 1پیوند دوگانه

؛ لوسی و 2770)بیلبی و همکاران،  باشددهنده تأثیرات متفاوت اسیدهای چرب بر رشد فولیکولی می

ت تأثیرگذار اسکه توازن منفی انرژی حاصله از زایش بر وضعیت انرژی با توجه به این .(1223همکاران، 

تلف منابع مخ نمودن تغذیهدهد، فرضیه تأثیر میعملکرد تخمدان را نیز تحت تاثیر قرار  و در پی آن

شکل ش زایتوازن منفی انرژی در بعد  وفایل چربی( در دوره قبل از زایش برچربی )با توجه به نوع پر

شده گزارش و  های جنسی هستندساز هورمونکه اسیدهای چرب پیشچین با توجه به اینهم گیرد.می

ای در دوره انتقال، در قبل از زایش روده 1اشباع  با چند پیوند دوگانهکه افزایش دادن اسیدهای چرب غیر

 (،2770تا شیردهی در گاوهای شیری اثرات مثبتی روی سالمتی دام داشته است )استاپلس و تایچر، 

 در این پژوهش لحاظ شد. ، در قبل از زایش تا شیردهیتوجه به نوع پروفایل اسید چرب منابع چربی

 ،سرشار از اسیدهای چرب با چند پیوند دو گانه غیر اشباع است یاینکه دانه سویا منبع با توجه به اما

هایی که حاوی چربی اشباع هستند یا بررسی اثر تغذیه این دانه روغنی قبل از زایش در مقایسه با جیره

 زایشهای چربی هستند بر عملکرد  چرخه تخمدانی گاوها و همچنین وضعیت انرژی پس از فاقد مکمل

هدف از اجرای این آزمایش بود. با توجه به اینکه مطالعات محدودی در این زمینه روی خواص چربی 

 تواند ارزشمند باشد.نجام شده است نتایج این تحقیق میتامین شده از دانه سویا ا

 
 هامواد و روش

روز پس  07روز پیش از زایش تا  37روز ) 177، به مدت کامال تصادفی این پژوهش در قالب طرح    
راس  12 .گردیداجرا پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  در ایستگاه علوم دامی( از زایش

. گاوها در سه شدندانتخاب  روز به زایش آنها باقی مانده بود 37حدود گاو شیرده نژاد هلشتاین  که 
ولی  غذایی که از لحاظ مقدار پروتئین یکسان جیره 3با و  شدندراسی بصورت تصادفی توزیع  1گروه 

                                                           

1- Polyunsaturated Fatty acid  

2- Monounsaturated Fatty Acids 
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اول، منبع فقط  این منبع در جیره .بودند در دوره خشکی تغذیه شدنداز لحاظ سطح انرژی متفاوت 
( و 1ی دوم همراه با مکمل  پودر چربی)محتوی اسیدهای چرب اشباع( )جدولکربوهیدراتی و در جیره

( 2ویای حرارت داده شده )محتوی اسیدهای چرب غیراشباع( )جدولی سی سوم همراه با دانهدر جیره
 بود. 

 مشخصات پودر چربی -1جدول
  های آنالیزفراسنجه

 0/22  )درصد( چربی خام
  محتوی اسید چرب )درصد(

C16:0 03-01 
C18:0 0-1 
C18:1 11-10 
C18:2 0-3 
 7-1 اسیدهای چرب آزاد )درصد توده(

 12-21 عدد یدی 
 00-01 گراد()سانتی نقطه ذوب

 07/7 حداکثر درصد() رطوبت و ناخالصی
 سفید رنگ

 077 اندازه )میکرومتر(
 گرد شکل هندسی

مینو آ ها با نرم افزارها اختصاص یافت. جیره داممبعد از زایش نیز جیره یکسان به هر سه گروه از دا
مخلوط شده در یک  ورت کاملو بص ( تنظیم شد2771) جداول انجمن تحقیقات ملیو براساس  1کو

به  وعده )صبح و ظهر(چنین بعد از زایش در دو و هم روز مانده به زایش تا روز زایش 37، ازوعده
  .(3)جدول گاوها داده شد

 مشخصات دانه سویای حرارت داده شده -2جدول

 مقدار ) بر حسب ماده خشک درصد( هافراسنجه 

 0/20 )درصد(ماده خشک 

 27-22 چربی خام

 0/01 اسید لینولئیک)درصد(

 1/17 اسید لینولنیک)درصد(

                                                           
1- Amino cow 
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 و نمره گیری شدروز مانده به زایش اندازه 37از  مانده در هر روزمقدار خوراك مصرفی و باقی

 نفر در 3( بوسیله 1212و همکاران ) ای وایلدمنبراساس سیستم پنچ شماره همه گاوها 1بدنی وضعیت

های خوراك بر اساس گیری گردید. تجزیه شیمیایی نمونهاز زایش اندازه  07و  37 ، -37روزهای 

گیری ماده خشک از آون و برای سنجش میزان ( انجام گرفت. برای اندازه2777) AOACهای شرو

 لی، از کوره الکتریکی استفاده شد.ماده آ
 ترکیب جیره های قبل و بعد زایش -3جدول 

 تازه زا زایش قبل از 

  3جیره 2جیره 1جیره 1مواد غذایی درصد ماده خشک جیره
 23/11 32/1 32/1 32/11  یونجه خشک

 21/31 21 21 21/73 ذرت سیلو شده
 1/31 - 1/71 - پودر چربی

 0/10 - - - چغندر قند تفاله

 13/3 11/02 11/02 11/03  دانه جو 

 2/0 0/1 1/0 0/1 دانه ذرت
 1/22 3/22 3/22 3/22 دانه گندم

 0/03 1/20 0/00 0/10 کنجاله سویا
 0/1 1/00 2/70 2/71  انوالکنجاله ک

 7/20 - - - گلوتن ذرت
 - 1/0 0/12 1/0 سبوس گندم

 7/20 7/3 7/3 7/3 1مکمل معدنی 
 7/10 7/72 7/72 7/72 نمک

 7/32 7/3 7/3 7/3 2ویتامینهمکمل 
 7/31 7/10 7/10 7/10 دی کلسیم فسفات

 - 1/31 1/31 1/31 کلرید آمونیوم
 1/02 1/22 1/22 1/22 پروپلین گالیکول

 - 7/20 7/20 7/20 سولفات منیزیم

 7/1 - - - کربناتسدیم بی
 1/71 7/02 7/02 7/02 سنگ آهک

 1/21 11/0 - - دانه کامل سویای حرارت داده شده
 7/02 - - - زئولیت

                                                           

     1- Body condition score 
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چربی خام با دستگاه  ،Foss Electric, Copenhagen, Denmarkمدل  پروتئین خام با دستگاه کجلدال

 دلم سوکسله، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز نیز با استفاده از دستگاه تعیین فیبر

Fiberticsystem, Tecator, 1010, Denmark ( 1221و همکاران ) ستوو بر اساس روش ون س

هر برای بررسی اثرات تیمارهای خوراکی روی عملکرد تخمدانی در  .(1گیری شدند )جدول اندازه

بررسی  B mode; Piemedical, Falco 100های گاوها با دستگاه اولتراسونوگرافی مدل تخمدان ،دوره

 07روز پس از زایش انجام شد. در دوره دوم، گاوها تا  17پس از زایش تا  37شدند. دوره اول از روز 

)سری و سازی شدند همزمان 1ی فحلی با استفاده از پروتکل آوسینکلحاظ چرخهروز شیردهی از 

ی دستگاه ان گاوها بوسیلهشیردهی تخمد 07دهی تا روز شیر 07و سپس از روز  . (2772همکاران، 

های گرفته شده از تخمدانها مورد ارزیابی قرار گرفته و قطر سونوگرافی ارزیابی شد. تمامی فیلماولترا

تعداد  -2 ،متر به باالمیلی 2ها با قطر تعداد کل فولیکول -1کالس ) 1، در ها و تعداد فولیکولفولیکول

 -1متر میلی 2 تا 0های متوسط با قطر تعداد فولیکول  -3 متر،میلی 0تا  1های کوچک با قطر فولیکول

برای بررسی وضعیت د. دنگردی گیریاندازه (متر به باالمیلی 17های بزرگ با قطر تعداد فولیکول

و  11 ،0 ،1 ،-1 ،-0 ،-11 ،-21نمونه خون از همه گاوها در روزهای  متابولیسم گاوها در دوره انتقال،

 های تحت خال دارای هپاریندهی صبح( با استفاده از لوله)پیش از خوراك 70:37زایش در ساعت  21

به آزمایشگاه منتقل شدند.  قرار داده شده و روی یخهای خون نمونه ،گرفته شدهای دمی از راه رگ و

دور در  3777دقیقه نگهداری و با  10تا  17برای گراد درجه سانتی 1ها در دمای در آزمایشگاه نمونه

گیری پالسما تا زمان اندازههای نمونهیوژ شدند و پالسما  توسط میکروپیپت جدا شد. فدقیقه، سانتری

های گیری فراسنجهو سپس برای اندازه ندگراد نگهداری گردیدسانتیدرجه  -27ها در دمای فراسنجه

به  2ای با چگالی باالهلیپوپروتیئینو  گلیسرید، کلسترول، تریهیدروکسی بوتیرات، گلوکزپالسمایی، بتا

و رویه  2.1ورژن  SASافزار های بدست آمده با استفاده از نرمداده. ندآزمایشگاه دامپزشکی فرستاده شد

Mixed ّپارامترهایی که در طول دوره آزمایش یک بار  .ندزیه و تحلیل آماری قرار گرفتمورد تج

 ند.مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت GLMو رویه  SASافزار با استفاده از نرمگیری شدند نمونه

                                                           
1- Ovsynch 

2- High density lipoprotein 
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متغیر وابسته،  =Yاستفاده شد که در این مدل  ijk+E k+Aj+PiY= µ + Tمدل آماری  ش ازدر این آزمای

µ= کل،  میانگینiT= تیمار ثرا، jP = گیریهای نمونهدوره ،kA =  ،عامل تصادفی حیوانijkE =  اثر خطای

 زمایشی بودند.آ

جا که شرایط محیطی و آزمایش از اواخر بهار شروع شد و تا آخر تابستان نیز به طول انجامید. از آن

 یبرای تعیین میزان تاثیر این عوامل از محاسبهند، از اینرو نقش مهمی در عملکرد حیوان دارآب و هوایی 

استفاده شد و این شاخص با توجه به پارامترهای که از  1رطوبتی گرمایی میزان تنش حرارتی از شاخص

 .(2770)گارسیا و همکاران، ذیل محاسبه گردید  با فرمول ه بودهواشناسی منطقه تهیه شد
THI = 0.8 · (maximum T) + (minimum RH/ 100) * (maximum T – 14.4) + 46.4  

 
 )مگا کالری بر کیلوگرم(شیردهی  انرژی خالص غلظت انرژی و مواد مغذی )درصد ماده خشک( - 4جدول 

 جیره قبل زایش 
 زا تازه

 3 2 1   ماده مغذی

 01/72 02/71 02/72 02/72 ماده خشک

1/10 10 10 10 پروتئین خام  

 1/30 3/12 3/12 2/13 عصاره اتری

 32/0 30 /1 30 30 /1 الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 12/0 22/3 22/3 22/3 محلول در شوینده اسیدیالیاف نا

 30/0 30/1 30/1 30/2 کربوهیدرات غیر الیافی

 21/20 22/01 22/01 22/00 ایالیاف علوفه

 1/00 1/02 1/02 1/07 شیردهیانرژی خالص 

 

 نتايج و بحث 

دار بین سه تیمار غذایی از لحاظ ماده خشک شود تفاوت معنیمشاهده می 0طور که در جدول همان

 در اکثر مطالعات انجام شده تغذیه اسیدهای چرب .مشاهده نشد نمره وضعیت بدنی مصرفی و تغییرات

 نداشته است ماده خشک مصرفی بر تأثیری (ماده خشک جیره درصد 1/1محافظت شده در شکمبه )

؛ فیرکینس و استریدج، 1222؛ اریکسون و همکاران 1212؛ اسکار و همکاران، 1211)هالتر و همکاران، 

                                                           

1-Temperature Humidity Index 
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؛ اشرودر و 2777؛ معلم وهمکاران، 1221؛ پالکویست و ویس، 1223؛ اسپایسر و همکاران، 1222

عنوان منبع چربی های روغنی بهدانهزمانی که گاوها از  کاهش ماده خشک مصرفی .(2773همکاران، 

 (1220)در سال  همکاران  ریسون وادو مطالعه که توسط ه گزارش شده است. اند کمتراستفاده کرده

پنبه دانه استفاده شده بود، ماده خشک مصرفی  درصد 12انجام شد، در یکی از مطالعات زمانی که از 

ماده  درصد 11دانه کامل سویا ) ه از مقادیر باالیزمانی ک (.1220)هاریسون و همکاران،  کاهش یافت

سیلوی  درصد 27سیلوی ذرت و  درصد 37عصاره اتری( در جیره حاوی  درصد 2/0خشک جیره و 

( نسبت درصد ماده خشک مصرفی 0/2در روز )کیلوگرم  3/2یونجه استفاده شد، ماده خشک مصرفی 

اد. در صورتی که تغذیه دانه سویا حرارت داده عصاره اتری( کاهش نشان د درصد 2/3به جیره کنترل )

ماده خشک جیره( تأثیری بر ماده خشک مصرفی نداشت. فرایند حرارت دادن ممکن  درصد 11شده )

 موجب کاهشهای شکمبه گردد و بنابراین است باعث کاهش در معرض قرار گرفتن روغن با میکروب

اسید  ،خام یدر مقایسه با دانه سویا حرارت دیدهسویای . شوداثرات منفی بر عملکرد شکمبه کاسته 

طور به .(1221؛ تیسی و همکاران، 1220)دیمان و همکاران،  دانرسلینولئیک بیشتری به روده باریک می

عصاره اتری(  درصد 0/0دانه گلرنگ غلطک زده شده ) از جیرهماده خشک  درصد 17مشابه اضافه کردن 

در روز ماده خشک مصرفی کیلوگرم  0/1عصاره اتری( باعث کاهش  درصد 3/2نسبت به جیره کنترل )

گردان یگزینی دانه گلرنگ با دانه آفتابماده خشک مصرفی( گردید. در صورتی که جا درصد 3/12)

)استجمن و همکاران،  نداشت تأثیری بر ماده خشک مصرفی عصاره اتری( درصد 2/0غلطک زده شده )

گیری کرد که مصرف مکمل چربی در قبل از زایش تاثیری بر چنین نتیجهتوان میطور کلی هب .(1222

   میزان خوراك مصرفی و تغییرات نمره بدنی گاوها در دوره قبل و پس از زایش ندارد.

قبل از زایش   یمیانگین بیشینه دما، بیشینه رطوبت نسبی و میانگین شاخص تنش گرمایی در دوره

درصد و همچنین در یک ماه بعد  23/00درصد و  21/11گراد، رجه سانتید 31ترتیب عبارت بودند از به

ترتیب عبارت بودند از زایش میانگین بیشینه دما، بیشینه رطوبت نسبی و میانگین شاخص تنش گرمایی به

درصد، در دومین ماه بعد از زایش میانگین بیشینه  11/02درصد و   10/13گراد، درجه سانتی 12/30از 

و میانگین درصد  10/ 30گراد، درجه سانتی 10/31ترتیب عبارت بودند از شینه رطوبت نسبی بهدما و بی

درصد بود در سومین ماه بعد از زایش میانگین بیشینه دما و بیشینه  2/00ماه  این شاخص تنش گرمایی در

ین شاخص درصد و میانگ 22/12گراد و درجه سانتی 00/31ترتیب عبارت بودند از رطوبت نسبی به

همانطور که مشاهده می شود میانگین شاخص رطوبت درصد بود.  21/00تنش گرمایی در این  ماه 
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های فیزیولوژیک پاسخ است.ی مالیم از تنش گرمایی درجه قرار داد، که این مقدار 00-02دمایی بین 

ه در این درجبه تنش گرمایی همچون کاهش ماده خشک مصرفی، تولید شیر و افزایش انرژی نگهداری 

رسد تاثیر تنش گرمایی بر روی هر نظر میبه .(1210)جانسون،  افتدز شاخص تنش گرمایی اتفاق میا

ی داری در ماده خشک مصرفتفاوت معنی یعبارت سه گروه از لحاظ ماده خشک مصرفی یکسان باشد. به

 ده است.ها قرار دامشاهده نشد اما تغذیه چربی انرژی بیشتری را در اختیار دام

از زایش  بعد روز 37روز زایش، در  07در این آزمایش عالوه بر برای بررسی عملکرد تولید مثلی 

نیز روی گاوها عمل التراسونوگرافی انجام گردید تا فعالیت تولید مثلی با توجه به عملکرد تخمدانی در 

های فولیکولی تفاوت شود در کل کالسمشاهده می 0طور که در جدول این دوره بررسی شود. همان

پس از زایش تحت تاثیر توازن  17تا  37 گاوها در دوره .داری بین تیمارها مشاهده نشده استمعنی

یر غ اسیدهای چرب)بع چربی من ممکن است که تاثیر قرار داشته و به همین دلیلانرژی منفی شدید 

 های تولید مثلی مثل رحم،همچنین در این دوره اندام ،مشخص نباشد طور کاملبهمثل  روی تولید شباع(ا

بع در دومین دوره التراسونوگرافی روی تاثیر مثبت این من باشند امامیدر حال بازگشت به حالت اولیه 

 تخمدان مشاهده شد. فعالیت
وگرم حسب کیلماده خشک مصرفی بر)قبل و بعد از زایش( و  بدنیمیانگین حداقل مربعات تغییرات نمره  -5جدول 

 در روز )قبل زایش( گاوهای تغذیه شده با منابع مختلف چربی در دوره آماده زایش 

  P-Value خطای استاندارد دانه سویا پودرچربی کنترل عنوان
خشک مصرفی ماده  1/17  17/03 17/11 7/30 12/7  

10/7 3/0 3/0 3/0 1نمره وضعیت بدنی  2/7  
 نمره وضعیت بدنی2

 تغییرات

3/20 

7- /20 

3/20 

7- /20 

3/20 

7- /20 
7/10 1/7  

 نمره وضعیت بدنی3

 تغییرات

3/17 

7- /10 

3/12 

7- /13 

3 

7- /20 
7/700 01/7  

تغییرات  3، امین روز شیردهیها از روز زایش تا سیتغییرات نمره بدنی برای دام 2دوره انتظار به زایش  -37ها در نمره بدنی دام1

 .امین روز شیردهیتا شصت ام شیردهیسی روز ها ازنمره بدنی برای دام
 

ر د )مکمل پودر چربی( در مقایسه با منبع چربی اشباع تغذیه دانه سویای کامل حرارت داده شده

در  0های جدول با توجه به داده .(0ها تاثیری مثبت داشت )جدول قبل از زایش بر روی تولید مثل دام
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اری دکه به غیر از کالس فولیکولی متوسط که تفاوت معنی شوددوره دوم التراسونوگرافی، مشاهده می

های کوچک و بزرگ و همچنین کل تعداد در بین سه گروه تیماری مشاهده نشده است، تعداد فولیکول

کننده با منبع چربی اسیدهای ارند. گاوهای تغذیهداری باهم دگروه تیماری تفاوت معنی 3ها در فولیکول

ند در حالی های بیشتری داشتبه منبع چربی اسیدهای چرب اشباع تعداد فولیکولچرب غیر اشباع  نسبت 

. در کالس فولیکولی  کوچک و کل، تفاوت در بین نداشتند یدارکنترل تفاوت معنیکه نسبت به گروه 

 س فولیکولی بزرگ این تفاوتدار نشد ولی در کالو جیره با منبع چربی اشباع معنی گروه کنترل 2

 های چرب غیر اشباع  نسبتقابل برداشت است تاثیر مثبت اسید  0ای که از جدول است. نتیجه دارمعنی

 باشد.چرب اشباع میبه اسیدهای

 
گاوهای تغذیه شده با منابع مختلف چربی در دوره  1هایمجموع میانگین حداقل مربعات تعداد فولیکول -6جدول 

 امین روز زایش تا چهلمین روز زایش( )از سی اولتراسونوگرافی

 P-Value خطای استاندارد دانه سویا پودر چربی کنترل عنوان

72/1 2/11 3/22 فولیکولهای کوچک2   0/1  30/7  

70/1 فولیکولهای متوسط3   32/1  1/1  00/7  0/7  

10/7 1/70 7/10 1/20 فولیکولهای بزرگ1  01/7  
2/0 0/31 کل فولیکولها 0  1/01 1/3  01/7  

های کوچک با فولیکول 3متری به باال، میلی 2ها با انداز قطر تعداد کل فولیکول 2روز  التراسونوگرافی،  17تعداد در کل 1

 17های بزرگ با اندازه قطر فولیکول 0متری، میلی 2 تا 0های متوسط با اندازه قطر فولیکول 1متری، میلی 0تا  1اندازه قطر 

 .متری به باالمیلی

 

( که تاثیر اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه 2770) و تایچر ساین نتایج با نتایج استاپل

خوانی دارد. در این مرور به این مورد اشاره هم را مورد مطالعه قرار دادندبر تولید مثل گاوهای شیری 

دوگانه )بویژه اسیدهای چرب اشباع با چند پیوند های محتوی اسیدهای چرب غیرمکمل شده است که

ید مثلی ها اندام تول، دکوزا هگزانوئیک( که بافت اندام هدف آنیک، ایکوزاپنتانوئیکنولئیک، لینولنیل

 ین پاسخ راا مکانیسم کافی برای توضیح این محققینشوند. باشد باعث بهبود عملکرد تولید مثلی میمی

این بهبود ممکن است ناشی از بهبود وضعیت پروژسترون، ارائه ندادند اما در این مرور اشاره شده که 

رحم در زمان های بزرگ تخمدانی و جلوگیری جزئی ترشح پروژسترون در محیط تکامل فولیکول
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( 1221کاران ) هایت شو و هماین نتایج با نتایج  .(2770و تایچر،  ساستاپلجایگزینی جنین باشد )

میلی  17-10) 3( به کالس میلی متر 0 -2) 2های کالس رشد فولیکول افزایشها دارد. آن همخوانی

را گزارش کردند )هایت شو و همکاران، ( در گاوهای تغذیه شده با چربی <10میلی متر ) 1( و کالس متر

1221). 
 66روز  گاوهای تغذیه شده با منابع مختلف چربی )از 1هایمجموع میانگین حداقل مربعات تعداد فولیکول -7 جدول

 زایش(پس از  76زایش تا روز 

 P-Value خطای استادارد دانه سویا پودر چربی کنترل عنوان
3/33ab 2/10b 0/0 a 12/7 فولیکولهای کوچک2  71/7  

00/7 فولیکولهای متوسط3  00/7  20/1  30/7  1/7  
1/02a 7/02b 1/71a 22/7 فولیکولهای بزرگ1  712/7  

0/21ab 0/71b 17/01a 30/1 کل فولیکولها0  711/7  
های کوچک با فولیکول 3متری به باال، میلی 2ها با انداز قطر تعداد کل فولیکول 2روز  التراسونوگرافی،  17تعداد در کل 1

 17های بزرگ با اندازه قطر فولیکول 0متری، میلی 2 تا 0های متوسط با اندازه قطر فولیکول 1متری، میلی 0تا  1اندازه قطر 

 .متری به باالمیلی

در قبل  سه گروه یمقدار گلوکز پالسما گزارش گردیده است. در 1در جدول های خونی فراسنجه

در بین گروه کنترل و  داریدر روز زایش تفاوت معنی وجود نداشته است.داری از زایش تفاوت معنی

تفاوت  ی سویا(،)محتوی دانه 3)محتوی پودر چربی( مشاهده نشد ولی بین گروه کنترل با گروه  2گروه 

دار مشاهده نشد. گاوهای تغذیه شده در نیز تفاوت معنی 3و  2و بین گروه  داری وجود داشتمعنی

آنچه هستند.  1و  2دارای مقدار گلوکز باالیی در پالسما نسبت به گاوهای تغذیه شده در گروه  3گروه 

گردد. ی مده شدن گلوکز برای سنتز چربی چربی جیره  باعث کاهش اکسیتوان گفت این است که می

و  چربیچرب در بافت پستان، بافت  هایاسید زادیدرونتوانند باعث کاهش سنتز می هاچرا که چربی

توانند گلوکونئوژنز کبدی چنین اسیدهای چرب میهم، (1217)استونی و همکاران،  ها گردندسایر بافت

باعث افزایش غلظت کلوگز  در پی آن( که 1211)آیلو و آرمنتانو،  از اسید پروپیونیک را تحریک کنند

 . پالسما در روز زایش در گاوهای تغذیه کننده از منابع چربی نسبت به گره کنترل شده است
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 های خونی گاوهای تغذیه شده با منابع مختلف چربیمجموع میانگین حداقل مربعات غلظت فراسنجه -8جدول 

 شاخص

 (لیتردسیگرم در میلی)
 خطای استاندارد دانه سویا پودر چربی کنترل

P-Value 3  

2×1 3×1 3×2 

 گلوکز

 1قبل زایش

 زایش

 2بعدزایش

 

73/07 
b03/01 

30/17 

 

01/01 
a b31/03 

21/00 

 

23/00 
a23/13 

0/00 

 

11/1 

11/1 

11/1 

 

13/7 

2/7 

702/7 

 

20/7 

771/7 

70/7 

 

11/7 

13/7 

22/7 

 گلیسیریدتری

 زایشقبل 

 زایش

 بعد زایش

 

21/17 

10/0 

10/1 

 

71/17 

12/11 

12/11 

 

12/1 

00/11 

12/1 

 

30/3 

30/3 

30/3 

 

11/7 

30/7 

12/7 

 

0/7 

31/7 

11/7 

 

03/7 

20/7 

01/7 

 کلسترول 

 قبل زایش

 زایش

 بعد زایش

 

00/111 

11/21 

11/107 

 

20/112 

12/23 

12/133 

 

70/110 

12/172 

70/122 

 

11/22 

11/22 

11/22 

 

10/7 

10/7 

1/7 

 

23/7 

02/7 

70/7 

 

22/7 

02/7 

12/7 

 ه باالبا دانسیت لیپوپروتئین

 قبل زایش

 زایش

 بعد زایش

 

21/10 

21/01 

01/110 
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20/10 

 

02/11 
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  1هیدروکسی بوتیراتبتا

 زایش

 بعد زایش

 

00/7 
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72/1 
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00/7 

32/7 

 

31/7 

31/7 

 

32/7 

20/7 

 

01/7 

02/7 

 

23/7 

71/7 
( 1متقابل بین تیمارها: اثرات 3 ،بعد از زایش 0، 21،11میانگین روزهای  2 ،قبل از زایش -0، -11 ،-21میانگین روزهای 1

 بر لیترمیلی مول 1اده شده، ( دانه سویای حرارت د3( پودر چربی، 2گروه کنترل، 

 

همچنین گلوکز در گروه گاوهای تغذیه کننده از دانه سویای حرارت داده شده )منبع چربی غیر 

و  اشکماشباع( نسبت به گروه گاوهای تغذیه کننده از پودر چربی )منبع چربی اشباع( باالتر بود. 
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در تاثیرگذاری بر  1اسیدهای چرب شاخه بلند ( دلیل این امر را در تفاوت نوع2770همکاران )

های نشخوارکنندگان دانستند. توازن منفی انرژی با نشان دادن کاهش غلظت گلوکوژنسیز در هپاتوسیت

وتیرات ی بگلوکز خون که همواره سبب افزایش اسیدهای چرب استریفه نشده پالسما و بتا هیدروکس

های ها که برای تحریک فولیکولینتروپم منجر به تاخیر در افزایش گنادوشود همراه بوده که سرانجامی

رسد تغذیه چربی )با توجه به نوع پروفایل آن( در دوره به نظر می شود.تخمدانی ضروری هستند می

اسیدهای چرب غیر استریفه شده و منجر به افزایش جذب پیش از زایش سبب افزایش جریان باالی 

 تاشود و از طرفی بسازگاری کبد به متابولیسم اسیدهای چرب شاخه بلند  در نهایتو اسیدهای چرب 

 .واهد شدخ هیدروکسی بوتیرات -ه که منجر به کاهش بتااکسیداسیون این اسیدهای چرب افزایش یافت

گاوهای تغذیه شده  داری بین گروهگردد با آن که تفاوت معنیچنان که در این آزمایش مشاهده میهم

بتا همراه با پودر چربی در غلظت  گاوهای تغذیه شده از جیرهسویا و گروه دانه اه با همر از جیره

طوری که غلظت این داری دارد بهگردد اما این تفاوت تمایل به معنیمشاهده نمی هیدروکسی بوتیرات

سویا دانه همراه با  گاوهای تغذیه شده از جیره باشند در گروهن انرژی میدو ترکیب که شاخصی از تواز

این رسد به نطر میهمراه با پودر چربی کمتر بوده است.  گاوهای تغذیه شده از جیره نسبت به گروه

PPAR- سویا بر  در با چند پیوند دو گانه بلند اشباع بلند زنجیراز تاثیرگذاری اسیدهای چرب غیرتفاوت 

2MRNA  3بر  در نهایتوR MRNA-CPT شود که منجر به افزایش بتا اکسیداسیون در گروه ی میناش

همراه با چربی  گاوهای تغذیه شده از جیرها نسبت به گروه همراه با سوی گاوهای تغذیه شده از جیره

با  در رابطه عملکرد تولید مثلی را دنبال دارد.موضوع بهبود در توازن منفی انرژی و شود که این می

بل، روز و بعد داری در سه دوره قتفاوت معنی ی باالهای با دانسیتهپروتئینگلیسیرید، کلسترول، لیپوتری

مشاهد نشد. ولی گاوهای تغذیه شده با منابع  آزمایشیزایش در بین گاوهای تغذیه شده از سه جیره 

و چه در بعد زایش( بودند که سبب  قبلگلیسرید بیشتری )چه در ( دارای تری2)بویژه گروه  چربی

 گاو به کبد چرب را افزایششود و متعاقب آن احتمال دچار شدن گلیسرید در کبد میتری انباشتگی

 ردیده نگمشاهد ی باالهای با دانسیتهلیپوپروتئینداری در غلظت کلسترول و که تفاوت معنیدهد. با آنمی

                                                           

1- Long-chain fatty acid 

2- Peroxisome proliferator activated receptor 

3- Carnitine palmitoyltransferase  
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وزانوئیدها کی)کلسترول( و اساز استروئیدها تواند با تأمین پیشچربی جیره میولی پیشنهاد شده است که 

اتلر، )بم و ب ها( عملکرد تخمدان، رحم و نرخ آبستنی را تحت تأثیر قرار دهد)از جمله پروستاگالندین

مطالعه، استاپلس و  27از  در یک مرور چنان که(. هم2773؛ مک نامرا، 2777؛ اولسن و همکاران، 1222

که این بهبود باروری فقط  شدهو بیان  نداگزارش کردهمطالعه بهبود باروری را  11( در 1221همکاران )

توان نادیده گرفت )استاپلس و را نمیاسیدهای چرب جیره  نقش نبوده وبه دلیل بهبود حالت انرژی 

و کلسترول  LHغلظت سرمی  ی،چرب تغذیه منابع گرفته، صورت یهابا توجه به بررسی .(1221همکاران، 

فزایش ا های تولید مثلی دارند سبببه نقشی که اسیدهای چرب در مکانیسمدهد و با توجه را افزایش می

در گاوهای تغذیه شده با چربی  1و کالس  3به کالس  2های کالس رشد فولیکول ی وتوسعه فولیکول

بهبود با  تغذیه منابع چربی. (2773؛ مک نامرا، 2777؛ اولسن و همکاران، 1222شوند )بم و باتلر، می

تغییر توسعه  ،(1227)فرگوسن و همکاران،  بهبود غلظت انرژی جیره ،بعد زایش سالمت رحمی

های لوتئوالیتیک کاهش سیگنال،  (1221)استاپلس و همکاران،  افزایش غلظت پروژسترون ، فولیکولی

)سری  رویاناووسیت و بهبود کیفیت  ،(2777)ماتئوس و همکاران،  در هنگام تشخیص مادر از آبستنی

  شوند.کرد تولید مثلی میباعث بهبود عملهمراه است و نهایتا  (2771ن، و همکارا

 

 گیری كلینتیجه

 از طریق افزایشبهبود باروری  و در نهایت کرد تخمداننابع چربی برای بهبود دادن عملتغذیه م  

برای  ایهای تغذیهاستراتژی که شایان ذکر استباشد. های متوسط و کوچک موثر میتعداد فولیکول

هم در گاوهای با پتانسیل باالی ژنتیکی برای تولید شیر و هم در گاوهای با پتانسیل پایین  وری،ربهبود با

با توجه به نتایجی که در  (.2771ژنتیکی برای تولید شیر،  مشاهده شده است )گانس ورتی و همکاران، 

رسد که نظر میاند به ( داشته2770چنین مروری که استاپل و تایچر )این آزمایش مشاهده شده و هم

ای های که در اندامهای ویژهقشنبا توجه به  نسبت به اسیدهای چرب اشباع اسیدهای چرب غیر اشباع

ی تحت تاثیر قرار دادن وضعیت انرژی مزیت بیشترمثلی دارند برای بهبود دادن عملکرد تخمدان و  تولید

ورد مچربی در دوره خشکی شروع شود، اثرات مثبت بیشتری این نوع سازی گر مکملو همچنین ادارند 

دهی برای خود حیوان و فلور میکروبی شکمبه قبل از شروع دوره ، چرا که یک عادتانتظار است

 د.وشو سبب بهبود وضعیت انرژی و عملکرد تخمدان حیوان پس از زایش می شودشیردهی ایجاد می
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Abstract 

The effect of different fatty acids in close–up period on population and size of 

follicles and blood parameters related to the energy state of the body after calving of 

lactating dairy cows was measured. In this study 12 Holstein cows were selected by 

expected date of parturition (around 30 days before calving) and assigned them 

randomly within one of the three experimental treatments including: 1) control (with 

carbohydrate source), 2) Rumen-protected fat (RF) and 3) Roasted Soybean (RS). 

The diets were formulated to be isonitrogenous and not iso-caloric. Blood samples 

were collected at 7 day intervals in -21, -14, -7, 1, 7, 14, 21 periods of calving. Also 

dry matter intake and body condition score cows were recorded. Ovarian activity 

was monitored by daily transrectal ultrasound scanning from 30 to 40 and 60 to 70 

DIM. In blood parameters section only glucose concentrate, significantly was 

different among treatment groups and the value of glucose in RS group was higher 

than RF group. Reproductive activity in cows that were fed RS group was higher 

than RF group. Differences in dry matter intake and body condition score were not 

significant.    
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