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 بر ترکیب  در دوره انتقال مصرف روغن ماهی با روغن پالم اثراتمقایسه 

 گاوهای هلشتاین اسیدهای چرب شیر
 

 ، 4ژندیمهدی  ،2پناهصادقی، حسن 3توحیدیآرمین ، 1،2بارفروشیهدی جواهری 

 4خانلومهدی گنج  و 3الدینید زین سعی

 ، کرج، ایراندانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،گروه علوم دامی، استاریار 4و  دانشیار3آموخته دکتری، دانش1
 کرج، ایران ،موسسه تحقیقات علوم دامی کشور استادیار2

 43/40/33؛ تاریخ پذیرش: 11/44/33تاریخ دریافت: 

 چکيده

 دستکاریمین برخی از اسیدهای چرب خاص در تغذیه انسان، همیت چربی شیر از نظر تأدلیل ابه

 پروفیل اسیدهای چرب بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به منظور مطالعه تاثیر مصرف روغن

بار  باار زایاشبا حداقل یک، تعداد ده راس گاو هلشتاین بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و پالم ماهی

اشابا   روغانطور تصادفی، روز پس از زایش به 13تاریخ زایش احتمالی، از شش هفته قبل تا اساس 

صورت روزانه و ترکیباات شایر باه طاور هفتگای روغن ماهی را دریافت نمودند. تولید شیر به یا پالم

 تعیاین شاد. با استفاده از دساتگاه گازکرومااتوگرافی پروفیل اسیدهای چرب چربی شیرتعیین شدند. 

( و میزان >40/4Pروغن ماهی موجب کاهش مقدار اسیدهای چرب اشبا  در چربی شیر شده ) مکمل

با یک (، اما بر میزان اسیدهای چرب >40/4Pآن را افزایش داد ) غیراشبا  پیوند چند با اسیدهای چرب

چربای  3-به امگا 1-(. نسبت اسیدهای چرب امگا<40/4Pچربی شیر تاثیری نداشت ) غیراشبا  پیوند

( یافتناد. >40/4P( و شاخص ساممت افازایش )>40/4Pتحت تاثیر مکمل روغن ماهی کاهش )شیر 

باه اسایدهای  غیراشابا  با یک پیونادچنین نسبت چربی به پروتئین شیر و نسبت اسیدهای چرب هم

اهش ککه با توازن انرژی منفی انرژی در ارتباطند، با مصرف روغن ماهی  غیراشبا  با چند پیوندچرب 

                                                             
  atowhidi@ut.ac.ir ویسنده مسئول:ن*
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دوران  درسازی جیره گاوهاای شایری باا روغان مااهی دهند مکمل(. نتایج نشان می>40/4Pیافتند )

و در کناار آن  شادهخشکی موجب بهبود پروفیل اسیدهای چرب شیر از نظر سممت مصارف کنناده 

 دهد.وایل شیردهی را نیز کاهش میموجود در ا توازن منفی انرژی شدت
 

 ی، روغن ماهی، چربی شیر، پروفیل اسیدهای چرب، گازکروماتوگرافی: گاو شیرکلیدی هایواژه

 

 مقدمه
)کریکویری و  کنندمی از کل چربی مصرفی انسان را تامین درصد 34های لبنی تا شیر و فرآورده

بواسطة تامین برخی از اسیدهای چرب  ،چربی شیر، ایتغذیه اهمیتاز  جدای (.الف2443 همکاران،

نیز حائز اهمیت است. مقدار و ترکیب چربی شیر  هستند،ر مثبتی بر سممت انسان ویژه که دارای آثا

برنارد و همکاران، )کند ای تغییر میچنین عوامل تغذیهتوسط عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیک و هم

به شیر  تبدیلگذارد و نقش مهمی در ترکیب اسید چرب شیر بر کیفیت ارگانولپتیک آن اثر می. (2440

 )کریکویری و همکاران، داشته و ممکن است بر سممت انسان نیز تاثیر داشته باشدت لبنی محصوال

دام جیره در رژیم غذایی انسان و  3 -امروزه برخمف گذشته، میزان اسیدهای چرب امگا(. ب2443

کشاورزی نوین  ( خارج شده است.3-و امگا 1-)بین امگا 1:1و از حالت تعادل  داشتهکاهشی  روندی

موجب افزایش در کل اسیدهای چرب اشبا  و اسیدهای چرب  ،هایی بر پایة غمتا وابستگی به جیرهب

که در جوامع طوریاست. به شده ،، اسید لینولئیک و اسید آراشیدونیک1-امگا غیراشبا  با چند پیوند

دلیل که به ،ه استافزایش یافت 1 به 10-24 حدود به 3-امگا به 1-صنعتی نسبت اسیدهای چرب امگا

تواند خطر ابتم به می ،استوار شده 1:1که بر اساس نسبت  ،این نسبت با پروفیل ژنتیکی مامغایرت 

عروقی، سرطان و غیره را شدت بخشیده و لذا تهدیدی -های قلبیهای مدرن مانند بیماریبیماری

 (.2440جدی برای سممت جامعه باشد )کانگ، 

ها توان آنگذارند که میدر چربی شیر گاو اثر می دچرب موجو عوامل بسیاری بر ترکیب اسیدهای

را به دو دسته کلی تقسیم نمود: عواملی که منشاء حیوانی دارند، یعنی با ژنتیک حیوان، مرحلة 

عواملی  یعنیمحیطی  ای در ارتباطند؛ و عواملشیردهی، توازن منفی انرژی، ورم پستان و تخمیر شکمبه

از بین (. 2442نرژی، مکمل چربی و اثرات فصل و ناحیه مرتبطند )مانسون، با مصرف فیبر و ا که

نسبت  ،ای است. در اوایل شیردهیاثرات وابسته به حیوان، مرحلة شیردهی دارای اهمیت ویژه
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بوده و با پیشرفت  ترکم ،شوندساخته می 1دنووااسیدهای چرب کوتاه و متوسط زنجیر که به صورت 

اسیدهای چرب بلند  تربیشکه در حالی ؛یابدافزایش می ،این اسیدهای چرب رتبیششیردهی، نسبت 

اسیدهای چرب شیر دو منشاء دارند: یا (. 2412زنجیر شیر روند معکوسی دارند )سامکوا و همکاران، 

کربنه و نیمی از اسید  14تا  4)اسیدهای چرب  شونددر غدة پستان ساخته می زادیروندبه صورت 

کربنه  11)نیمی از اسید چرب  شوندو یا از جریان خون سرخرگ پستان برداشت می نه(کرب 11چرب 

اسیدهای  .(2414برنارد و همکاران، ؛ 2443باومن و گریناری، ) کربنه به باال( 12و اسیدهای چرب 

اسیدهای گیرند و یا به صورت یا بطور مستقیم از خوراک منشاء می ،چرب موجود در جریان خون

پروفیل (. 2412شوند )دوچاسک و همکاران، از بافت چربی وارد جریان خون می 2استریفیه چرب غیر

که در شکمبه رخ  یشده و هم به فرآیند بیوهیدروژناسیون تغذیه بیچرب شیر گاو هم به چر هایاسید

 ای بر مقدار و ترکیب چربیهای تغذیهاثر دستکاری (.2441دهد بستگی دارد )الیس و همکاران، می

و  در مطالعات متعددی با استفاده از تزریق اسیدهای چرب آزاد بلند زنجیر به شیردان )لیترلند ،شیر

های گیاهی به دوازدهه )گاگلیوسترو و (، تزریق روغن2440و همکاران،  ؛ درکلی2440همکاران، 

می یا آمیدها های کلسی( یا استفاده از مکمل اسیدهای چرب بلند زنجیر به شکل صابون1331چیلیارد، 

، 3اسید لینولئیک مزدوج) با افزایش مقادیر اسیدهای چرب مفید اند.( نشان داده شده1332)جنکینز، 

-( در جیره و حفظ نسبت مطلوب بین اسیدهای چرب امگا3-و اسیدهای چرب امگا اسید واکسینیک

و  )آلرد ند یافتهای شیری افزایش خواهای و درمانی فرآوردهارزش تغذیه ،در شیر 1-و امگا 3

 (.2411؛ باتلر و همکاران، 2441همکاران، 

و  4بویژه اسید ایکوزاپنتاانوئیک 3-توجه روزافزونی به افزایش مصرف اسیدهای چرب امگاامروزه 

و  1غذاهای کنشی اهمیت ،آن در گاوهای شیری وجود دارد. یکی از دالیل 0زاهگزاانوئیکواسید دوک

این  .های لبنی استدر فرآورده دوکوزاهگزاانوئیککوزاپنتاانوئیک و اسید د اییاس میل به افزایش میزان

های لبنی را افزایش د، ارزش غذای کنشی فرآوردهنتوانند عملکرد حیوان را بهبود بخشتغییرات می

                                                             
1- de novo 

2- Non Esterified Fatty Acids (NEFA)  

3- Conjugated Linoleic Acid (CLA) 

4- Eicosapentaenoic acid (EPA) 

5- Docosahexaenoic Acid 

6- Functional Foods 
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؛ 2440و همکاران،  گوتیرز-کاستاندا)د و بطور بالقوه آثار سودمندی بر سممت انسان داشته باشن هندد

روغن اشبا  پالم در  و روغن ماهی افزودنتاثیر  ،آزمایش حاضر در (.b2443 ری و همکاران،کریکوی

بر پروفیل اسیدهای چرب موجود در چربی شیر و تغییرات آن در طی دو ماه اول  ،دوره خشکی

 .مورد مطالعه قرار گرفتشیردهی 

 

 هامواد و روش

علوم دامی پردیس کشاورزی  پژوهشی -زشیمیان گاوهای موجود در مزرعه آمو در این مطالعه، از

 انتخاب شده وده راس گاو هلشتاین که حداقل یک بار زایش داشتند،  و منابع طبیعی دانشگاه تهران،

به دو  طور یکسان، بهپس از بررسی وضعیت سممتی، بر اساس شکم زایش و تاریخ احتمالی زایش

و تا روز شده ش از تاریخ احتمالی زایش آغاز گروه پنج راسی تقسیم شدند. آزمایش از شش هفته پی

( گاو 2441جداول انجمن ملی تحقیقات )ای هر دو گروه بر اساس هشیردهی ادامه یافت. جیره 13

نظر انرژی و پروتئین یکسان  ازکه  یم شدندای تنظدر دو دورة پیش و پس از زایش به گونه شیری،

( 2و  1اشبا  پالم روغن( 1، تیمارها شامل: باشدیافتی بوده و تنها تفاوت آنها در نو  مکمل چربی در

این ماده ظاهری خشک و استفاده گردید.  042روغن ماهی بودند. جهت تامین روغن ماهی از اپتومگا 

دهد و مابقی آن از ترکیبات حامل تشکیل پودری داشته و تنها نیمی از آن را روغن ماهی تشکیل می

ذکر  دو و های چربی در جداول شماره یکاسید چرب مکملترکیب جیره و ترکیب  شده است.

ها و های انفرادی نگهداری شدند. توزین داماند. در کل دوره انجام آزمایش، حیوانات در جایگاهشده

 هفتگی انجام شد. صورتبه (1322)وایلدمن و همکاران،  تعیین امتیاز وضعیت بدنی

 

 

 

 

 

                                                             
 مالزی. Ecolexروغن پالم پریل شده ساخت شرکت  -1

2- optomega 50  ساخت شرکتOptivite انگلستان. 
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ها برای دو گروه آزمایشی قبل و پس از زایش )بر رآورد مواد مغذی آنترکیب جیره های آزمایشی و ب -1 جدول

 اساس گرم در کیلوگرم ماده خشک(
 شیردهی تازه زا آماده زایش دوره آبستنی 

روغن  ماده خوراکی

 پالم

روغن 

 ماهی

روغن 

 پالم

روغن 

 ماهی

روغن 

 پالم

روغن 

 ماهی

روغن 

 پالم

روغن 

 ماهی

 42/13 42/13 00/22 00/22 14/32 14/32 03/0 03/0 یونجه

 33/23 33/23 20/10 20/10 21/22 21/22 34/34 34/34 ذرت سیلو شده

 - - - - - - 02/34 02/34 کاه

 33/4 33/4 00/1 00/1 - - - - تفاله چغندر

 11/14 11/14 44/14 44/14 32/11 32/11 31/1 31/1 دانه جو

 31/4 22/0 00/0 44/2 30/4 30/0 - - دانه ذرت

 33/3 33/3 04/13 04/13 02/0 02/0 - - نجاله سویاک

 - - - - - - 04/1 04/1 کنجاله کلزا

 - - - - - - 44/0 44/0 کنجاله پنبه دانه

 44/1 44/1 04/1 04/1 - - - - گلوتن

 44/1 44/1 04/4 04/4 - - - - پودر گوشت

 11/2 11/2 04/3 00/3 - - - - پنبه دانه

 22/0 22/0 04/2 04/2 31/4 31/3 - - گندم

 02/1 02/1 - - - - - - گردانکنجاله آفتاب

 42/2 - 44/2 - 24/4 - 14/4 - 04-اپتامگا روغن ماهی

 - 44/1 - 44/1 - 44/4 - 34/4 پودر چربی اشبا 

 13/4 23/4 - - 14/1 34/0 13/1 13/1 سبوس گندم

 03/4 03/4 04/4 04/4 40/4 40/4 31/4 31/4 و معدنیویتامینیمکمل

 23/4 23/4 00/4 00/4 - - - - جوش شیرین

 21/4 21/4 10/4 10/4 42/4 42/4 10/4 10/4 نمک

 41/4 41/4 14/4 14/4 00/4 00/4 43/4 43/4 کربنات کلسیم

 31/4 31/4 00/4 00/4 11/4 11/4 10/4 10/4 دی کلسیم فسفات

 - - - - 13/1 13/1 - - کلرور آمونیم

 - - - - 24/4 24/4 - - سولفات منیزیم

 44/1 01/1 44/4 34/4 - - 01/4 21/4 زئولیت

 42/4 42/4 40/4 40/4 - - - - مکمل بیوتین

 - - 44/1 44/1 13/1 13/1 - - گمیکوالین

 40/4 40/4 40/4 40/4 42/4 42/4 40/4 40/4 مایکوسورب



 و همکاران هدی جواهری بارفروشی

07 

 -1ادامه جدول 

 10/4 10/4 10/4 10/4 - - - - اکسید منیزیم

 144 144 144 144 144 144 144 144 جمع

       ماده مغذی )گرم در کیلوگرم(

سلولی بدون  دیواره

 سلولزهمی
0/02 0/02 30 2/30 2/32 32 23/31 43/32 

 های غیرکربوهیدرات

 الیافی
2/22 2/22 3/30 30 2/30 30 3/31 30 

 2/10 1/10 3/10 4/10 10 10 0/12 0/12 پروتئین خام

 41/4 32/3 1/4 1/4 1/3 1/3 3/2 3/2 چربی خام

 14/1 14/1 14/1 14/1 04/1 04/1 3/1 3/1 1انرژی خالص شیردهی

 32/4 31/4 22/4 23/4 20/4 24/4 43/4 43/4 کلسیم

 04/4 43/4 44/4 44/4 44/4 43/4 33/4 33/4 فسفر

 . مگاکالری بر کیلوگرم1
 

ام شده و مقدار خوراک مصرفی و دهی در دو نوبت صبح و عصر انجطول آزمایش، خوراک در

دهی روزانه مانده خوراک روز قبل، پیش از خوراکماندة خوراک به طور روزانه ثبت گردید. باقیباقی

آوری شده و جهت طور هفتگی جمعماندة آن بهباقیهای خوراک و شد. نمونهآوری و توزین میجمع

از زایش، گاوها سه نوبت در روز دوشیده شده پس  گردید.تعیین ماده خشک به آزمایشگاه ارسال می

طور هفتگی مدت هشت هفته ثبت گردید. ترکیبات شیر نیز بهو مقدار شیر تولیدی در هر نوبت به

چون چربی، پروتئین، الکتوز، کل مواد جامد و مواد جامد بدون چربی شیر با تعیین شدند. ترکیباتی هم

و شمارش  1دی.ان.ای آمیزییک شیر با روش رنگهای سوماتفتومتری و شمارش سلول -لیزر

(. با توجه به متغیر بودن شیر تولیدی و ترکیبات آن 2441میکروسکوپی انجام شدند )آلرد و همکاران، 

در هر نوبت، میانگین وزنی ترکیبات شیر نیز محاسبه گردید. به منظور تعیین پروفیل اسیدهای چرب 

از زایش و دیگری دو ماه پس از زایش، از هر سه نوبت شیر، در دو مرحله یکی چهار روز پس 

آوری شده و برحسب تولید هر وعده با یکدیگر مخلوط شده و بدون های شیر جمعشیردوشی نمونه

گراد تا زمان آنالیز نگهداری شدند. مراحل کار درجه سانتی -24افزودن دی کرومات پتاسیم در فریزر 

( انجام گردید که 2444اج چربی بر اساس کار فنگ و همکاران )ها و استخرجهت آماده سازی نمونه

                                                             
1- DNA 
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هارا و فوکوبایاشی شامل دو مرحله سانتریفوژ با دور باال است. جهت متیمسیون از روش ایشی

شود. متیل استرهای آماده محسوب می های اسیدی برای متیله کردن( استفاده شد که جزء روش2414)

ها با استفاده از گازکروماتوگرافی تزریق شده و اسیدهای چرب آنشده اسیدهای چرب، به دستگاه 

میلی متر جدا شدند. گاز حامل دستگاه، نیتروژن و میزان  32/4متر و قطر داخلی  34ستونی به طول 

درجه  214و  244ترتیب لیتر در هر دقیقه بود. دمای اینجکتور و دتکتور بهمیلی 2جریان آن، 

دقیقه تنظیم شد و  0درجه سانتیگراد برای  124بود. دمای آون روی  34 1اسازیگراد و میزان جدسانتی

گراد رسید و برای درجه سانتی 234گراد در هر دقیقه افزایش یافت تا به با سرعت دو درجه سانتی

 دقیقه در این دما نگه داشته شد. 10مدت زمان 
 

 ماهیترکیب اسیدهای چرب موجود در روغن پالم و روغن  -2جدول 
 درصد اسیدهای چرب روغن ماهی درصد اسیدهای چرب روغن پالم اسیدهای چرب عمده

  01-01 اسید پالمیتیک

  4-1 اسید اسنئاریک

  13-10 اسید اولئیک

 4 2-4 اسید لینولئیک

 2  اسید لینولنیک

 2  اسید استئاریدونیک

 2  آراشیدونیک اسید

 2-1  اسید ایکوزاپنتا انوئیک

 3  کوزاپنتاانوئیکاسید دو

 11-3  اسید دوکوزاهگزاانوئیک

با  غیراشبا های چرب مجمو  اسید

 یک پیوند دو گانه

 40 

با  غیراشبا های چرب مجمو  اسید

 چند پیوند دو گانه

 33 

 22  های چرب اشبا مجمو  اسید

 

                                                             
1- Separating rate 
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های با دادهبرای  میکس شدهو با رویه  1/3نسخه  SASافزار آماری نتایج با استفاده از نرم

آنالیز شدند. مدل آماری استفاده شده جهت آنالیز، مدل کاممً تصادفی با مدل  1تکرار شوندهگیری اندازه

 ریاضی:

 
= اثرتصادفی  A(i)j = اثر تیمار؛ Ti = میانگین جامعه؛ μ= هر مشاهده از آزمایش؛ Yijkبود. که در آن: 

= اثر εijk گیری و = اثر متقابل تیمار در زمان نمونه jk(T×S)گیری؛ = زمان نمونهSk حیوان در تیمار؛

گیری و اثرمتقابل آن دو به عنوان باشند. در این مدل جیره، زمان نمونهمانده یا خطای آزمایش میباقی

( در >40/4Pداری )اثرات ثابت و گاوها در هر تیمار به عنوان اثرات تصادفی منظور شدند. سطح معنی

 نظر گرفته شد.

 

 نتايج و بحث

و ترکیبات  تولیدو امتیاز وضعیت بدنی، مصرف ماده خشک،  تغییرات وزن بدن نتایج مربوط به

 آزمایش، در کل دورهگردد که مشاهده می .اندآورده شده سهبرای دو گروه آزمایشی در جدول  شیر

در  ،یکه به نگاره با توجاما (، <40/4Pتولید شیر تحت تاثیر تیمار اعمال شده قرار نگرفت )اگرچه 

طول زمان، افزایشی در تولید شیر گروه مصرف کنندة روغن ماهی نسبت به گروه مصرف کنندة روغن 

از بین ترکیبات شیر،  .(>40/4P) گردیددار که این افزایش از هفتة ششم به بعد معنی شددیده پالم 

داری کاهش یافت. تعداد و یدرصد و کیلوگرم چربی برای گروه مصرف کنندة روغن ماهی به طور معن

در گروه مصرف کنندة روغن ماهی نسبت به گروه مصرف کنندة نیز های سوماتیک شیر امتیاز سلول

پروتئین، الکتوز، کل مواد جامد و مواد جامد (. >41/4Pو  =41/4Pترتیب، )به کاهش یافتچربی پالم 

ا نسبت چربی به پروتئین با مصرف روغن ام قرار نگرفتند. آزمایشیبدون چربی شیر تحت تاثیر تیمار 

 .(>40/4P) ماهی کاهش نشان داد

 

 

 

 

                                                             
1  - Repeated Measurement 
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میانگین حداقل مربعات وزن، امتیاز وضعیت بدنی، مصرف ماده خشک، تولید و ترکیب شیر در دو گروه  -3جدول 

 آزمایشی طی هشت هفته پس از زایش.

 مؤلفه

 تیمار
خطای 

 استاندارد

 سطح احتمال

 روغن 

 پالم

روغن 

 هیما
 تیمار× زمان زمان تیمار

 01/4 <4441/4 04/4 41/31 20/122 30/140 وزن بدن )کیلوگرم(

 11/4 <4441/4 23/4 24/4 22/3 30/2 امتیاز وضعیت بدنی

 22/4 4443/4 23/4 10/1 43/22 21/24 مصرف ماده خشک)کیلوگرم(

 01/4 <4441/4 12/4 10/2 13/30 21/33 تولید شیر )کیلوگرم در روز(

       ترکیبات شیر

 چربی
 40/4 41/4 44/4 10/4 31/3 01/3 درصد

 40/4 44/4 42/4 40/4 13/1 22/1 کیلوگرم

 پروتئین
 40/4 <4441/4 00/4 43/4 11/3 13/3 درصد

 14/4 41/4 02/4 42/4 12/1 40/1 کیلوگرم

 الکتوز
 24/4 441/4 00/4 40/4 00/4 00/4 درصد

 33/4 <4441/4 04/4 14/4 02/1 10/1 کیلوگرم

 چربیبدونمواد
 30/4 41/4 21/4 12/4 10/2 12/2 درصد

 43/4 443/4 41/4 11/4 13/3 33/2 کیلوگرم

 کل مواد جامد
 13/4 <4441/4 24/4 22/4 22/11 20/12 درصد

 21/4 442/4 12/4 21/4 22/4 13/4 کیلوگرم

 12/4 443/4 42/4 40/4 43/1 21/1 نسبت چربی به پروتئین

 04/4 24/4 41/4 11/24 02/33 43/220 1سوماتیکهایسلول تعداد

 22/4 24/4 41/4 11/4 31/4 10/3 2های سوماتیکسلول امتیاز
  )میلیلیتر/1444× تعداد سلولهایسوماتیک( = تعداد سلولهایسوماتیک 1
 Ordway et ,3+ ((2) لگاریتم 14/(24-(1444/ تعداد سلولهایسوماتیک) ×لگاریتم 14)) = امیتاز سلولهایسوماتیک 2

al. (2002). 

 

داری در روند تغییرات وزن ، مصرف روغن ماهی تغییر معنیدهدنشان می سه ولهمانگونه که جد

و امتیاز وضعیت بدنی در دو گروه آزمایشی در طی هشت هفته پس از زایش ایجاد نکرد. مصرف ماده 

هرچند در کل دوره آزمایش، مقدار  ،داری نشان ندادمایشی تفاوت معنیخشک نیز در بین دو گروه آز
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کیلوگرم(، باالتر از  2لحاظ عددی )حدود آن برای گروهی که روغن ماهی دریافت نماوده بودند، به

باراتاان  (،2443و همکااران ) های پژوهش حاضر با نتاایج بالوکنندة چربی پالم بود. دادهگروه مصرف

ها استفاده از روغن ماهی خوانی دارد که در آن( هم2440و همکاران ) نیافتاح و (2442ن )و همکاارا

داری بر مصرف خوراک نداشته و در مواردی حتی موجب افزایش مصرف خوراک در جیره تاثیر معنی

و  ( و تورال2440( گردید، ولی با نتایج ابوغزاله و همکاران )2440)هروی موسوی و همکاران، 

( که کاهش در مصرف ماده خشک را گزارش کرده بودند، در تضاد بود. به این ترتیب 2414اران )همک

، نه تنها موجب کاهش مصرف رود مصرف روغن ماهیچه که به طور معمول انتظار میبرخمف آن

 .بلکه در مقایسه با گروه دریافت کنندة چربی اشبا  مصرف ماده خشک را افزایش داد ،خوراک نشد

توان به عواملی همچون نسبت علوفه به کنسانتره، مقدار و نو  چربی، دفعات نتایج متناقض را می این

 دهی و مدت زمان دسترسی حیوان به خوراک در مطالعات مختلف نسبت داد.خوراک

 

 
ربی کننده چ: گروه مصرفPOروند تغییرات تولید شیر دو گروه آزمایشی در طی هشت هفته پس از زایش.  -1 شکل

 ( در نظر گرفته شده است.>50/5P: گروه مصرف کنندة روغن ماهی. سطح معنی داری )FOپالم و 

 

از  ،تولید شیر با وجود افزایش سه کیلوگرمی برای گروه دریافت کنندة روغن ماهی در کل دوره

 یک نگاره که درچنانهم اماداری با گروه دریافت کنندة چربی اشبا  نداشت، نظر آماری تفاوت معنی

به تصویر کشیده شده است، تولید شیر در گروه دریافت کنندة روغن ماهی از هفته ششم تا انتهای 

داری باالتر از گروه دریافت کنندة چربی اشبا  بود. این نتایج در تایید نتایج طور معنیدوره آزمایش به
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استفاده از روغن ماهی در  است که با (2444) ( و کیدی و همکاران2440هروی موسوی و همکاران )

( و 2442ماتوس و همکاران )با نتایج حاصل از مطالعة  اماجیره افزایش تولید شیر را مشاهده نمودند، 

خوانی ها تولید شیر چندان تحت تاثیر تیمار قرار نگرفته، هم( که در آن2442باراتان و همکاران )

توانند رکیب جیره همگی متغیرهایی هستند که میندارد. نسبت علوفه به کنسانتره، مرحلة شیردهی و ت

نقش داشته باشند )هروی  3-های چربی حاوی امگابر میزان تولید شیر در پاسخ به افزودن مکمل

 (.2440موسوی و همکاران، 

در میان ترکیبات شیر تنها درصد و کیلوگرم چربی شیر تحت تاثیر مکمل چربی مصرفی قرار 

طور معمول مکمل در گروه دریافت کنندة روغن ماهی کاهش نشان داد. به داریگرفت و به طور معنی

، موجب کاهش در میزان چربی شیر غیراشبا های غنی از اسیدهای چرب چند نمودن جیره با مکمل

گزارش کرد که  (2442)(. ابوغزاله 2442؛ بوکائرت و همکاران، 2442شود )ویتمک و همکاران، می

 یزان تولید چربی و پروتئین شیر تحت تأثیر مکمل چربی )روغن ماهی وتولید شیر و درصد و م

شیر را گردان( قرار نگرفت، ولی ترکیب اسیدهای چرب شیر تغییر یافت. کاهش درصد چربی فتابآ

پذیری دیواره سلولی و هم کاهش سنتز اسیدهای چرب در بافت پستان توان هم به کاهش گوارشمی

های های کلسیمی اسیدهای چرب و چربیهای کپسوله شده، نمکچربی ارتباط داد. به طور کلی،

اشبا  تأثیر منفی بر درصد چربی شیر ندارند، اما همزمان با افزایش اسیدهای چرب غیر اشبا ، احتمال 

چنین افزایش تشکیل (. هم2441 ،انجمن تحقیقات ملییابد )کاهش درصد چربی شیر افزایش می

، کاهش در شکمبه پی هیدروژناسیون میکروبی اسیدهای چرب غیراشبا اسیدهای چرب ترانس در 

های درگیر اسیدهای چرب ترانس، فعالیت آنزیم (.2444درصد چربی شیر را به همراه دارد )باومن ، 

 mRNAو فراوانی  2و اسید چرب سنتتاز 1آ کربوکسیمز-در تولید اسیدهای چرب مانند استیل کوآنزیم

 43درصد کاهش دادند که با کاهش  14تا  44آ کربوکسیمز در بافت پستان را-برای استیل کوآنزیم

اسیدلینولئیک مزدوج،  12-، سیس14-چنین، ایزومر ترانسدرصدی در تولید چربی شیر همراه بود. هم

های درگیر در جذب و انتقال اسیدهای چرب )لیپوپروتئین لیپاز و پروتئین چربی شیر و بیان آنزیم

آ کربوکسیمز و -های سازنده اسیدهای چرب )استیل کوآنزیماسیدهای چرب(، آنزیماتصالی به 

های ( و آنزیم2441ن، های غیراشبا  کننده اسیدهای چرب )آمبروز و همکارااسیدچرب سنتاز(، آنزیم

                                                             
1- Acetyl- CoA carboxylase; ACC 

2- Fatty acid synthase; FAS 
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؛ 2441گلیسریدها )گلیسرول فسفات آسیل ترانسفراز( را کاهش داد )باومن و گریناری، سازنده تری

 (.2442ارد و همکاران، باومگ

گیری های سوماتیک شیر هر دو تحت تاثیر مصرف روغن ماهی کاهش چشمتعداد و امتیاز سلول

شود و عنوان شاخص ورم پستان در نظر گرفته میهای سوماتیک به. تعداد سلول(3)جدول  نشان دادند

(. افزایش 2442ترا و همکاران، نشان از سممت پستان دارد )بوس بطور معمولتر بودن مقدار آن پایین

 شودهای التهابی به غدة پستان پدیدار میهای سوماتیک شیر در نتیجة مهاجرت سلولدر تعداد سلول

غیراشبا  بودن اسیدهای چرب موجود در اند درجة (. مطالعات نشان داده2414و همکاران،  )برونو

روغن ماهی عموه  گذارد. مکملها تاثیر میی آنماکروفاژها بر توانایی فاگوسیتوزها و نوتروفیل غشای

 1های ایمنی ذاتی شامل فاگوسیتوز و انفجار اکسیداتیوبر جنبه توانندمی ها،بر تاثیر بر کنش لنفوسیت

موجب  3-رود اسیدهای چرب امگا(. بنابراین احتمال می2442گذارند )بالو و دی پیترز، بنیز اثر 

ها از ها و ماکروفاژها شوند که در نتیجة آن حرکت و دیاپدز این سلوللافزایش سیالیت غشای نوتروفی

شود. این امر اند، تسهیل میها قرار گرفتهمنافذ مویرگی پستان به سمت نقاطی که مورد هجوم باکتری

موجب حذف این عوامل در همان مراحل اولیه تهاجم شده و از تکثیر آنها و گسترش عفونت ممانعت 

اما برای روشن شدن اینکه روغن ماهی دقیقاً از طریق چه مکانیسمی قادر به کاهش نماید. می

 ی نیاز است.تربیشهای سوماتیک شیر است، به تحقیقات سلول

و  پروفیل اسیدهای چرب شیر در دو گروه آزمایشی در کل دوره آزمایش پنجو  چهاردر جداول 

ه در طول آزمایش مصرف روغن ماهی موجب گردد کممحظه می به تفکیک دوره آورده شده است.

زمان و اثر متقابل تیمار در  اما(، >40/4Pدار اسیدهای چرب اشبا  در چربی شیر گردید )کاهش معنی

میزان اسیدهای چرب با یک (. <40/4Pداری نداشتند )اثر معنیاین اسیدهای چرب زمان بر کاهش 

(، اما اثر زمان و <40/4P) قرار نگرفتربی مصرفی ر نو  مکمل چیثپیوند غیراشبا  چربی شیر تحت تا

غیراشبا  چربی  پیوند چندبا (. مقدار اسیدهای چرب >40/4Pدار بودند )اثر متقابل تیمار در زمان معنی

(، هرچند اثر زمان و اثر متقابل تیمار >40/4Pداری نشان داد )مصرف روغن ماهی افزایش معنی باشیر 

به  غیراشبا نسبت اسیدهای چرب با یک پیوند (. <40/4Pدار نشد )نیمع بر این مؤلفه در زمان

(. اثر >40/4Pتحت تاثیر مصرف روغن ماهی کاهش یافت ) غیراشبا اسیدهای چرب با چند پیوند 

                                                             
1- Oxidative Burst 
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دار بود (، ولی اثر متقابل تیمار در زمان برای آن معنی<40/4P) دار نشدزمان برای این کاهش معنی

(40/4P< .)نیز تحت تاثیر نو  مکمل چربی مصرفی، کاهش  3-به امگا 1-های چرب امگانسبت اسید

( ولی اثر زمان و اثر متقابل >4441/4Pداری برای گروه مصرف کنندة روغن ماهی نشان داد )معنی

با مصرف  1شاخص سممت (.>40/4Pدار نبودند )به لحاظ آماری معنی مؤلفه تیمار در زمان بر این

(، اثر زمان برای آن تمایل به افزایش داشت >41/4Pداری نشان داد )معنیروغن ماهی افزایش 

(40/4P=ولی اثر متقابل تیمار در زمان برای این افزایش معنی ،)( 40/4دار نشدP>.) 
 

 میانگین حداقل مربعات اسیدهای چرب موجود در چربی شیر دو گروه آزمایشی در کل دوره آزمایش. -4جدول 

 اسید چرب
خطای  روغن ماهی لمروغن پا

 استاندارد

 سطح احتمال

 تیمار× زمان زمان تیمار گرم اسید چرب 155گرم در 

 33/4 443/4 22/4 42/4 12/4 01/4 اسید کاپریلیک
 34/4 42/4 441/4 13/4 22/1 03/1 اسید کاپریک

 10/4 43/4 40/4 440/4 41/4 42/4 اسید اندسیلیک
 23/4 440/4 44/4 11/4 03/1 44/2 اسید الوریک

 41/4 42/4 11/4 42/4 42/4 12/4 اسید تریدسیلیک
 21/4 43/4 442/4 42/4 42/0 40/0 اسید میریستیک

 31/4 41/4 30/4 14/4 33/4 42/4 اسید میریستولئیک
 20/4 440/4 12/4 43/4 11/4 00/4 اسیدپنتادسیلیک

 01/4 20/4 40/4 43/4 14/4 21/4 اسیدپنتادسیلولئیک
 21/4 10/4 40/4 14/1 00/22 41/21 المیتیکاسید پ

 24/4 42/4 41/4 13/4 11/1 01/1 اسید پالمیتولئیک
 33/4 443/4 43/4 40/4 00/4 14/4 اسید مارگاریک

 13/4 41/4 10/4 43/4 21/4 31/4 اسید هپتادسنوئیک
 13/4 443/4 40/4 11/4 32/0 00/3 اسید استئاریک
 20/4 14/4 32/4 12/4 03/10 10/10 اسید اولئیک

 21/4 13/4 20/4 10/4 43/2 21/2 اسید لینولئیک
 

                                                             
1. Health Index (HI) = (C16:1+C18:1+C18:2+C18:3) / (C12:0+ (4×C14:0) + C16:0; (Khas- Erdene et 
al. 2010). 
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 -4جدول ادامه 

 10/4 01/4 41/4 443/4 40/4 42/4 اسید گاما لینولنیک
 11/4 43/4 4443/4 443/4 30/4 34/4 اسید لینولنیک

 12/4 43/4 442/4 43/4 31/4 10/4 اسید استئاریدونیک
 41/4 441/4 12/4 42/4 10/4 12/4 اسید آراشیدیک
 04/4 42/4 21/4 /43 133/4 240/4 اسید گادولئیک

 03/4 440/4 21/4 40/4 11/4 01/4 اسید ایکوزادی انوئیک
 01/4 41/4 20/4 42/4 10/4 14/4 اسید ایکوزاتری انوئیک

 04/4 14/4 12/4 42/4 14/4 10/4 اسید آراشیدونیک
 13/4 42/4 4441/4 42/4 13/4 40/4 اسید ایکوزاپنتاانوئیک

 24/4 4443/4 444/4 41/4 43/4 43/4 اسید هنیکوسیلیک
 42/4 42/4 14/4 44/4 12/4 11/4 اسید بهنیک

 44/4 4441/4 4444/4 42/4 01/4 44/4 اسید اروسیک
 4441/4 4441/4 4441/4 41/4 00/4 42/4 اسید دوکوزاهگزاانوئیک

 442/4 21/4 40/4 00/4 20/2 40/3 اسید تریکوسیلیک
 40/4 34/4 30/4 42/4 41/4 41/4 اسید لیگنوسریک

 43/4 42/4 13/4 41/4 00/4 43/2 اسید نرونیک
 23/4 30/4 442/4 31/1 04/23 40/14 هاناشناخته

       اسیدهای چرب:
 02/4 40/4 443/4 14/2 44/43 22/02 اشبا 

 441/4 41/4 42/4 34/4 04/22 24/23 (1یک پیوند غیراشبا  )
 31/4 24/4 43/4 24/4 44/4 24/3 (2چند پیوند غیراشبا  )

 44/4 24/4 43/4 42/4 42/1 13/0 (2( به )1نسبت )
 20/4 02/4 4441/4 32/4 24/1 02/4 3-به امگا 1-نسبت امگا

 21/4 40/4 442/4 43/4 04/4 33/4 شاخص سممت
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 گروه آزمایشی طی دو ماه تغییرات حداقل مربعات اسیدهای چرب چربی شیر دو -0جدول 

 اسید چرب

  جیره جیره

 روغن

 1پالم 

روغن 

 1ماهی

روغن 

 2پالم

روغن 

 2ماهی

خطای 

 استاندارد

× اثر زمان 

 پالم

× اثر زمان

 ماهیروغن

 
گرم اسید  144گرم در 

 چرب

گرم اسید  144گرم در 

 چرب
   

 * * 11/4 01/4 24/4 42/4 02/4 اسید کاپریلیک

 ns ns 21/4 00/1 40/2 23/4 32/1 اسید کاپریک

 ns ns 41/4 40/4 43/4 40/4 40/4 اسید اندسیلیک

 * * 31/4 11/2 01/2 40/1 40/1 اسید الوریک

 ** a12/4 b40/4 12/4 12/4 43/4 ns اسید تریدسیلیک

 a43/2 b42/0 11/4 * ns 13/4 40/1 اسید میریستیک

 ns * 12/4 42/4 11/4 23/4 34/4 اسید میریستولئیک

 * * 12/4 03/4 31/4 44/4 14/4 اسیدپنتادسیلیک

 ns ns 43/4 14/4 21/4 14/4 24/4 اسیدپنتادسیلولئیک

 ns ns 41/2 33/23 41/20 00/21 41/20 اسید پالمیتیک

 * ns 12/4 33/1 41/1 34/1 12/1 اسید پالمیتولئیک

 * * 40/4 41/4 00/4 14/4 03/4 اسید مارگاریک

 * ns 40/4 13/4 20/4 33/4 31/4 کاسید هپتادسنوئی

 * * 34/4 30/1 22/2 02/3 22/14 اسید استئاریک

 ns ns 24/4 02/11 44/12 44/12 03/10 اسید اولئیک

 ns ns 24/4 23/2 22/2 00/1 24/2 اسید لینولئیک

 a42/4 b44/4 41/4 ns ns 41/4 40/4 اسید گاما لینولنیک

 a23/4 b33/4 a32/4 b32/4 42/4 ns ns اسید لینولنیک

 a10/4 b22/4 a14/4 b30/4 44/4 ns ns اسید اکتادکاتتراانوئیک

 ** * a13/4 b13/4 42/4 11/4 14/4 اسید آراشیدیک

 * ns 44/4 24/4 23/4 11/4 12/4 اسید گادولئیک

 * * 14/4 42/4 04/4 00/4 23/4 اسید ایکوزادی انوئیک

 ns ns 42/4 11/4 11/4 14/4 13/4 اسید ایکوزاتری انوئیک

 ns ns 43/4 13/4 14/4 10/4 13/4 اسید آراشیدونیک

 a42/4 b24/4 a42/4 b12/4 42/4 * ns اسید ایکوزاپنتاانوئیک



 و همکاران هدی جواهری بارفروشی

77 

 -0ادامه جدول 

 * ** a13/4 b41/4 42/4 442/4 44/4 اسید هنیکوسیلیک

 * a 24/4 11/4 b 11/4 40/4 ns 11/4 اسید بهنیک

 ** ** a40/4 b10/4 a04/4 b30/4 44/4 اسید اروسیک

 ** * a44/4 b00/4 a443/4 b31/4 41/4 اسید دوکوزاهگزاانوئیک

 a30/4 b01/1 33/1 42/3 24/4 ** ns اسید تریکوسیلیک

 ns * 12/4 42/4 24/4 30/4 02/4 اسید لیگنوسریک

 ** a34/2 b14/1 11/4 ns 20/2 01/2 اسید نرونیک

 a21/14 b44/23 a23/13 b31/23 03/2 ns ns هاناشناخته

        اسیدهای چرب:

 a14/02 b34/41 a12/03 b31/44 41/3 ns ns اشبا 

 ** a30/23 b01/21 41/1 ns 24/34 43/23 (1یک پیوند غیراشبا  )

 a12/3 b30/4 22/4 ns ns 42/4 41/4 (2چند پیوند غیراشبا )

 a12/2 b42/1 00/4 ns ns 22/1 24/0 (2( به )1نسبت )
 a20/4 b11/1 a04/4 b41/2 41/4 ns ns 3-به امگا 1-سبت امگان

 ns ns 40/4 40/4 30/4 00/4 43/4 شاخص  سممت

a  وb است.درسطح نشان داده شده در ستون مقابل داری  حروف نامتشابه نشان دهنده معنی ،در هر ردیف 
 .دهنددرصد را نشان می 1و  0داری در سطح ترتیب معنیبه **و  *

 

موجب تغییر ترکیب اسیدهای  در پژوهش حاضر، افزودن مکمل روغن ماهی گرددممحظه می

کربن( و متوسط زنجیر  13تا  2اسیدهای چرب کوتاه زنجیر )بین میزان که طوریهچرب شیر گردید ب

ثر در ارتباط با ا ،داری کاهش داد. نتایج مشابهی نیز پیش از اینکربن( را بطور معنی 10تا  14)بین 

و  2442اند )ویتمک و همکاران، های چربی مختلف بر ترکیب چربی شیر ارائه شدهمصرف مکمل

های حاوی اسیدهای چرب بلند زنجیر مصرف شوند، یک (. وقتی جیره2440؛ ابوغزاله و هولمز، 2441

این  .دهدکربن در غدة پستان رخ می 11از  ترکماسیدهای چرب با  زادیدرون کاهش ظاهری در سنتز

لی قابل تخمیر و در نتیجه کاهش اسیدهای چرب فرار و نسبت آ به دلیل کاهش مصرف موادامر 

هیدروکسی بوتیرات را  -3زیست فراهمی استات و  که است تر استات/ پروپیونات در شکمبهپایین

زارش ( گ2442باراتان و همکاران ) (.2444چیلیارد و فرلی، ) دندهبرای لیپوژنز پستانی کاهش می

ای در مقادیر اسیدهای چرب به جیره، تغییرات قابل ممحظه غیراشبا های نمودند که افزودن روغن
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( عنوان کردند که استفاده از 2443آورد. کیتسا و همکاران )چربی شیر به وجود  اشبا غیراشبا  و 

سبب افزایش بدون تأثیر بر درصد و مقدار چربی و پروتئین شیر،  ،روغن ماهی تن محافظت شده

شده بود. سانزسامپمیو و  روغن ماهی کننده مکملهای دریافتاسیدهای چرب غیراشبا  در شیر میش

در بزها و گوسفندان  غیراشبا  چربی های( گزارش کردند که گرچه استفاده از مکمل2440همکاران )

ی چرب مطلوب شیری سبب تفاوت در میزان انرژی خالص دریافتی نشده ولی سبب افزایش اسیدها

های که چریدن بر روی مراتع همانند افزودن مکمل بیان کردند( 2444و فرلی ) دچیلیار شیر گردید.

های در مقایسه با جیرهچربی شیر  پالمیتیکاسیدمیزان اسیدمیریستیک و کربنه موجب کاهش  12چربی 

ای چرب با زنجیره متوسط های چربی غنی از اسیدهعکس استفاده از مکملبرشود و میبر پایه سیلو 

محتوای اسیدهای چرب زنجیر کوتاه اشبا  را در چربی شیر  ،های کلسیمی روغن پالممانند نمک

برخمف اسیدهای چرب  وجه مطلوب نیست. ای شیر به هیچد که از نظر ارزش تغذیهندهافزایش می

کربنه(  2ی ترکمتا حد  کربن، و 1تا  4با زنجیرة متوسط، غلظت اسیدهای چرب زنجیر کوتاه )از 

کنند و یا تنها به میزان جزئی با افزایش میزان مکمل در جیره یا بسیج تغییری نمی طور کمسیک یابه

یابند. چنین ویژگی احتماالً بواسطة این حقیقت است که بخشی از این اسیدهای چربی بدن کاهش می

 آ کربوکسیمز وابسته نیست-ل کوآنزیمشوند که به استیچرب توسط مسیرهای متابولیکی ساخته می

در مطالعة حاضر نیز با مصرف روغن ماهی، مجمو  مقادیر اسیدهای چرب . (2444چیلیارد و فرلی، )

ویژه غیراشبا  افزایش یافت که این افزایش بهپیوند چند با اشبا  کاهش و مجمو  اسیدهای چرب 

های دریایی به زمانی که روغنمحسوس بود.  ئیکزاانودوکوزاهگاسید ایکوزاپنتاانوئیک و اسید  برای

  درصد 1/2از جیره به شیر ) هاآن اثر بخشی انتقالبا وجود ناچیز بودن  ،دنشوجیرة گاو اضافه می

تراوش اسیدهای چرب بلند  ،(زاانوئیکدوکوزاهگاسید برای  درصد 1/4و  اسید ایکوزاپنتاانوئیکبرای 

یابد. با میافزایش در شیر ( زاانوئیکدوکوزاهگاسید و  اانوئیکاسید ایکوزاپنت) 3-زنجیر سری امگا

از زمانی که روغن های  تربیشنیز شیر اسید لینولئیک مزدوج افزودن روغن ماهی به جیره، محتوای 

اسید و  اسید ایکوزاپنتاانوئیکیابد. احتماالً به این دلیل که افزایش می ،گیاهی به جیره افزوده می شوند

از  ،در شکمبه)اسید واکسنیک(  11-ترانس اسید چرب مقدار موجب افزایش ،اانوئیکزدوکوزاهگ

 -کروز؛ 2444د )چیلیارد و فرلی، شونمی ،مهار کاهش تبدیل این اسید چرب به اسید استئاریکطریق 

نیز در مطالعة  در چربی شیر 3-به امگا 1-نسبت اسیدهای چرب امگا (.2440هرناندز و همکاران، 

شاخص مهمی برای  3-به امگا 1-مصرف مکمل روغن ماهی کاهش یافت. نسبت امگابا  حاضر
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عروقی به شمار رفته و نشان دهندة رابطة متوازنی بین اسیدهای چرب مورد نیاز -های قلبیبیماری

 (.2442باشند )آزکنا و همکاران، برای تامین سممت قلب و عروق در انسان می

در نتیجة های مرسوم گاو شیری کاهش و علوفة تازه در جیره ، نسبتهابا صنعتی شدن گاوداری

اخیر های در سال. است افزایش یافته 1به  0/4در جیره از  3-به امگا 1-نسبت اسیدهای چرب امگاآن 

در جیرة گاوهای شیری و  غیراشبا پیوند چند با هایی در جهت افزایش اسیدهای چرب تمش

برای افزایش قابل مشاهدة سممت نیز د سممتی و باروری گاو و منظور بهبوهای لبنی بهفرآورده

در واقع با مصرف روغن  (.الف2443 )کریکویری و همکاران، های لبنی صورت پذیرفته استفرآورده

کند که از نظر سممت مصرف کننده ای تغییر میماهی، ترکیب اسیدهای چرب در چربی شیر به گونه

چند با یدهای چرب اشبا  را در چربی شیر کاهش و اسیدهای چرب حائز اهمیت است؛ چرا که اس

به  1-توان عموه بر نسبت اسیدهای چرب امگادهد. این بهبودی را میرا افزایش می غیراشبا پیوند 

ممحظه نمود. شاخص سممت  نیز پنجو  چهارول ادر شاخص سممت ارائه شده در پایان جد ،3-امگا

 11و  14، 12اشبا  را نسبت به اسیدهای چرب کربنه غیر 12تا  11چرب  در حقیقت مقدار اسیدهای

تا  24اسیدهای چرب اشبا ،  درصد 14طور معمول چربی شیر حاوی بیش از بهسنجد. کربنة اشبا  می

 پیوند چندبا اسیدهای چرب  درصد 0در حدود  ،غیراشبا  با یک پیونداسیدهای چرب  درصد 20

)گارنزورثی و همکاران،  است لینولنیک( -)آلفا 3-اسید چرب امگا درصد 0/4از  ترکمو  غیراشبا 

بهبود خاص بر  هایویژگی دارایبالقوه به طور که دارد ترکیباتی  یترکمهمچنین به میزان  .(2414

اسید ترین ایزومر فعالکه ( 12:2C 11-، ترانس3-هستند، مانند اسید رومنیک )سیس انسان سممت

اسید میریستیک و اسید پالمیتیک  مقادیر باالییچربی شیر به لحاظ بیولوژیک است.  جلینولئیک مزدو

چرا که یک ارتباط  دارد،با بروز مشکمت قلبی و عروقی در جوامع انسانی  داشته و ارتباط تنگاتنگی

 ، کلسترول سرم و ابتمء به بیماریکربنه 11تا  12احتمالی بین اسیدهای چرب اشبا  متوسط زنجیر 

 .(2443کورتس و همکاران، -؛ گومز2442)فتاح نیا و همکاران،  قلبی وجود دارد

شود و طراحی چربی شیر به منظور به تازگی به چربی شیر به عنوان یک غذای کنشی توجه می

برای بهبود خواص سممت و کنشی آن برای مصرف انسانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. 

طور با افزودن دانه کتان اکسترود شده به جیره، پروفیل اسیدهای چرب چربی شیر بهنمونه دیده شد که 

برابر(، اسید رومنیک و اسید  0)تا  3-ای تاثیر پذیرفته و میزان اسیدهای چرب امگاقابل ممحظه

کربن  11تا  12اسیدهای چرب اشبا   مقدار چنینبرابر( در شیر افزایش یافت. هم 3واکسنیک )بیش از 
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درصد کاهش یافت  34هستند تا  مسبب افزایش تراکم کلسترول خونطور بالقوه در انسان که به

 3-افزایش مصرف اسیدهای چرب امگا(. 2443کورتس و همکاران، -؛ گومز2440)گونتیر و همکاران، 

های اسید افزودنمزایای از . بسیار مورد توجه قرار گرفته است در گاوهای شیری با منشاء دریایی نیز

افزایش مقدار لیپیدهای مطلوب و کاهش نسبت اسیدهای چرب  توان بهمی ،جیره به 3-چرب امگا

 .(ب2443 )کریکویری و همکاران،شاره کرد در شیر و بافت ا 3-به امگا 1-امگا

 

 
: گروه مصرف کننده POروند تغییرات توازن انرژی دو گروه آزمایشی در طی هشت هفته پس از زایش.  -2 شکل

فته شده است. محاسبه شده ( در نظر گر>50/5Pداری )روغن ماهی. سطح معنی هکنند: گروه مصرفFOربی پالم و چ

 (.2550براساس لوور و همکاران )

 

ارتباط  ،های مطالعة پروفیل اسیدهای چرب شیر که اخیراً مورد توجه قرار گرفتهیکی دیگر از جنبه

با یک نسبت چربی به پروتئین شیر و نسبت اسیدهای چرب  ،بین توازن منفی انرژی در اوایل شیردهی

است. پیش از این گفتاه شاد کاه اسایدهای  غیراشبا پیوند چند با به اسیدهای چرب  غیراشبا  پیوند

بطور مساتقیم از خاوراک منشااء شوند یا چرب بلند زنجیر چربی شیر که از جریان خون برداشت می

شوند. به این از بافت چربی وارد جریان خون می ب غیر استریفیهصورت اسیدهای چرگیرند و یا بهمی

( اسید استئاریکو  اسید پالمیتیکویژه هترتیب در حین توازن منفی انرژی اسیدهای چرب اشبا  شیر )ب

دهندة بسیج ذخایر چربی بدن در ایان دوران اسات )دوچاساک و همکااران، یابند که نشانافزایش می

چنین در این دوران نسابت چربای باه پاروتئین شایر افازایش (. هم2412ران، ؛ سامکوا و همکا2412
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یابد که آن هم با بسیج اسیدهای چرب از ذخایر بافت چربی در ارتباط است. در این دوران نسابت می

د و نیابنیز افزایش می غیراشبا  پیوند چندبا دهای چرب اغیراشبا  به اسی با یک پیوند اسیدهای چرب

 ،رساد. بناابراینمای 0/1کنند باه بااالتر از یی که توازن منفی انرژی شدیدتری را تجربه میاادر گاوه

 غیراشبا به اسیدهای چرب با چند پیوند  غیراشبا اسیدهای چرب با یک پیوند  پیشنهاد شده که نسبت

تواند شاخص مناسبی برای ارزیاابی شادت تاوازن منفای انارژی در گاوهاا پاس از زایاش باشاد می

و  پانجو  چهاار، ساه در جاداول هاانتایج ارائه شده برای این نسبت(. 2412چاسک و همکاران، )دو

کنناد، ( نیز مطلب فوق را تاییاد مایدو نگاره)چنین روند توازن انرژی محاسبه شده برای دو گروه هم

ازن روغن ماهی نسبت به گاوهای دریافت کنندة چربی اشبا  پالم تاومصرف کننده که گاوهای بطوری

 .و حدود دو هفته زودتر از توازن منفی خارج شدند تجربه کردندرا  تریو کوتاه ترمنفی انرژی خفیف

 

 گيری كلینتيجه

 جیاره گاوهاایی کاه درروغن مااهی در  استفاده ازتوان گفت با توجه به نتایج پژوهش حاضر می

ان روزهای آغازین شایردهی پروفیل اسید چرب شیر از هم بهبود، موجب برندبه سر می دوره خشکی

به طور معمول  در ابتدای شیردهی، . اگرچهکه از نظر سممت مصرف کننده حائز اهمیت است شودمی

بسیج ذخایر چربی بدن باال و اسیدهای چارب کوتااه و  بواسطة شیر بلند زنجیر میزان اسیدهای چرب

، نمایدها در جهت عکس تغییر میناست و با پیشرفت شیردهی مقادیر آ ترکممتوسط زنجیر مقدارشان 

شایب ممیمتاری شود تا تغییرات ایجاد شده در این اسیدهای چارب مصرف روغن ماهی موجب می

 توازن منفی انرژی برای این گروه دارد. ترکمداشته باشد که این خود نشان از شدت 
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Abstract 

Because of milk fat importance of providing some special fatty acids in human 

nutrition, there is increasing attention to the milk fatty acid profile designing. For 

studying the effect of feeding fish oil and palm oil on milk fatty acid profile, ten 
multiparous Holstein cows, based on their expected parturition dates, from six 

weeks before up to 63 days after calving, randomly received palm oil or fish oil. 

Milk production was measured daily and milk compositions were determined 
weekly. The milk fatty acid profile was determined by gas-chromatography. Fish 

oil supplement decreased saturated fatty acid content in milk fat (P<0.05) and 

increased its polyunsaturated fatty acid content (P<0.05), but had no effect on 
monounsaturated fatty acid content in milk fat (P>0.05). Milk fat omega-6 to 

omega-3 fatty acid ratio, decreased (P<0.05) and health index increased (P<0.05) 

with inclusion of fish oil in the diet. Likewise, milk fat to protein ratio and 

monounsaturated to polyunsaturated fatty acid ratio, which has been linked to 
negative energy balance, were decreased with feeding fish oil (P<0.05). These 

results suggest, that the supplementation of dairy cows diet with fish oil from dry 

period, could improve the milk fatty acid profile to human health and also alleviate 
the intensity of negative energy balance in early lactation. 
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