
مجله  تحقیقات دامپزشکی، 1394، دوره 70، شماره 2، 171-179
Journal of Veterinary Research. 70,2: 171-179, 2015

Original Articleمقاله تحقیقی

مقایسه اثر منابع اسیدهای چرب اشباع و  غیر اشباع در دوره  آماده به زایش بر 
فعالیت تخمدانی گاوهای  شیری هلشتاین
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 چکیده  
زمینه مطالعه: اســتفاده از منابع مختلف چربی و اثر اســیدهای چرب بر روی عملکرد  تخمدان از موضوعاتی روز مراکز علمی و تحقیقاتی 
می باشد.    هدف: هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر تغذیه منابع مختلف چربی )از لحاظ پروفایل اسید چرب( در دوره  آماده به زایش  بر سنجش 
جمعیت و اندازه فولیکول های تخمدان و فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت انرژی بدن در پس از زایش در گاوهای هلشتاین بود. روش کار: 
بدین منظور 15 رأس گاو شــیری هلشــتاین انتطار به زایش )حدود 30 روز به زایش( انتخاب و به صورت تصادفی در هریک از 3 تیمارآزمایشی 
توزیع گشــتند که شــامل 1( کنترل ) منبع کربو هیدراتی(، 2(  مکمل پودر چربی )محتوی اسیدهای چرب اشباع( و 3(  سویای حرارت داده شده 
)محتوی اسیدهای چرب غیر اشباع(  بودند. برای بررسی وضعیت متابولیکی گاوها در دوره گذار،  نمونه خون از همه گاو ها در روزهای 21-، 14-، 
7-، 1، 7، 14، 21 مربوط به زایش گرفته شد همچنین ماده خشک مصرفی و نمره بدنی دام ها نیز اندازه گیری گردید و برای بررسی عمل کرد 
تخمدانی، گاوها در 2 دوره 10 روزه بعد از زایش مورد اولتراسونوگرافی تخمدان قرار گرفتند. نتایج: تفاوت معنی داری در غلظت گلوکز  و کلسترول 
در بین تیمارها مشاهده گردید. همچنین در دوره اول اولتراسونوگرافی تعداد کالس های فولیکولی بزرگ از لحاظ عددی در گاوهای تغذیه شده با 
مکمل های چربی نسبت به گروه کنترل بیشتر بود. در دوره دوم نیز تفاوت معنی داری بین 3 گروه تیماری مشاهده نشد. نتیجه گیری نهایی: با توجه 
به نتایج این آزمایش به نظر می رسد  اسیدهای چرب غیر اشباع  برای بهبود دادن وضعیت انرژی و نهایتًا عملکرد تخمدان  مزیت بیشتری نسبت 

به اسید های چرب اشباع دارند.

واژه های کلیدی:  دوره آماده  به زایش، اسیدهای چرب، عملکرد تخمدانی، دانه سویای حرارت داده شده

مقدمه
بطور کلی دوره گذار، دوره ای است که از 3 هفته قبل زایش تا 3 هفته بعد 

از زایش را شامل می شود، که به عنوان یک مرحله ی حساس در گاوهای 

شیری شناخته شده است )9(. اکثر گاوها در این مرحله توازن منفی انرژی 

را تجربه می کنند. توازن منفی انرژی  در دوره شــیردهی یک موضوع مهم 

در تغذیه می باشــد که باعث کاهش باروری در دوره شیردهی )الکتاسیون( 

گاوهای شیرده می شود. توازن منفی انرژی، بهبود و بازیابی عملکرد دستگاه 

تولید مثلــی را به تأخیر می اندازد و این تأخیر، کاهش بــاروری را در طول 

دوره شــیردهی  پس از زایش  بدنبال دارد. در هنگام توازن منفی انرژی در 

اوایل زایش، متابولیســم غده پستانی نسبت به فعالیت تخمدانی از اولویت 

بر خوردار بوده و در نتیجه، تغییر در عملکرد تخمدان در بروز عالئم فحلی 

بسیار مؤثر خواهد بود. افزودن مکمل چربی به جیره می تواند باعث افزایش 

انــرژی مصرفی  گردد که انتظار می رود عملکرد تولید مثلی حیوان را بهبود 

بخشــد. اســتفاده از چربی در جیره گاوهای شــیری باعث بهبــود راندمان 

تولیدمثلی می گردد )31(. از طرفی در اغلب موارد با استفاده از مکمل چربی 

در جیره گاوهای شــیری، به دلیل افزایش انرژی مصرفی، تولید شــیر نیز 

افزایش می یابد. بنابراین هنگام استفاده از چربی در اوایل شیردهی گاوهای 

شیری به ندرت وضعیت انرژی حیوان تغییر می یابد )تولید شیر بیشتر برابر با 

افزایش خروج انرژی است( و بهبود نرخ آبستنی می تواند در نتیجه فراهمی 

اسیدهای چرب بلند زنجیر باشد )31(. عملکرد تولیدمثلی ارتباط تنگاتنگی 

با وضعیت انرژی دارد )33(. اســیدهای چرب غیراشباع 20 کربنه پیش ساز 

مستقیم گروه بزرگی از ترکیبات فعال به نام ایکوزانوئید ها هستند، که شامل 

پروستاگالندین ها، ترومباکســان ها، لوکوتراین ها و لیپوکسان ها می باشند 

)25(. پروستاگالندین های گروه 1 و 2 به ترتیب از اسیدهای چرب غیراشباع 

امگا–6، اســید دی هومو–گامــا– لینولنیک و آراشیدونیک اســید حاصل 

می شوند، در حالی که پروستاگالندین های سری 3 از اسید ایکوزا پنتانوئیک 

حاصل می شــود)PGF2a .)25ســنتز شده به وســیله بافت اندومتریوم، یک 

تنظیم گر مهم زایمان و چرخه فحلی می باشد. مهمترین عامل لوتئوالیتیک 

PGF2a می باشــد )23(. چربــی جیره بــا فراهم آوردن اســیدهای چرب به 

عنوان پیش ساز کلسترول و پروستاگالندین ها می تواند عملکرد تخمدان، 

رحــم و در کل نرخ آبســتنی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین پاســخ های 

ایمنــی نیز با افزودن چربی به جیره تحت تأثیر قرار می گیرد. یکی از دیگر 

مکانیسم هایی که تغذیه چربی می تواند باروری را در گاوهای شیری بهبود 

بخشد، تأثیرگذاری بر رشد فولیکولی و تخمک گذاری می باشد. تغذیه چربی 

نرخ آبستنی و توسعه فولیکولی گاوهای شیری را بهبود داده است )21(. در 
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چندین مطالعه مشاهده شده که قطر فولیکول غالب در گاوهای تغذیه شده 

با جیره های افزوده شده با اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دو گانه در 

مقایسه با اسیدهای چرب غیر اشباع با یک پیوند دوگانه افزایش یافته است، 

که نشان دهنده تأثیرات متفاوت اسیدهای چرب گوناگون بر رشد فولیکولی 

می باشد )3(. به نظر می رسد که تغذیه چربی، به خصوص نوع چربی، باعث 

تحریک رشد فولیکولی در گاوها می گردد. تأثیر اندازه فولیکول ها بر باروری 

گاوها در حالت استفاده از مکمل چربی تعیین نشده است، اگرچه گزارش شده 

که گاوهایی که تخمک گذاری بعد زایش زودتری نشــان داده اند، فولیکول 

بزرگتری داشــته اند )2(. در نتیجه ممکن اســت که با افزایش تعداد و اندازه 

فولیکول های بزرگ در حالت اســتفاده از چربی ها، بتوان فاصله بین زایش 

تا تخمک گذاری بعد زایش را در گاوهای شــیری کاهش داد )19،20،23(. 

هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر تغذیه منابع مختلف چربی )از لحاظ 

پروفایل اســید چرب( در دوره  آماده به زایش بر ســنجش جمعیت و اندازه 

فولیکول های تخمدان در پس از زایش در گاوهای هلشتاین بود.

مواد و روش کار
ایــن پژوهش در قالب طرح کامالًً تصادفی، به مــدت 90 روز )30 روز 

پیــش از زایــش تا 60 روز پس از زایش(  در ایســتگاه علــوم دامی پردیس 

کشاورزی و منابع طبیعی دانشــگاه تهران اجرا گردید. 15 رأس گاو شیرده 

نژاد هلشــتاین که حدود 30 روز به زایش آنها باقی مانده بود )انتظار زایش( 

انتخــاب گردیدند. گاوها در ســه گروه  5 رأســی بصــورت تصادفی توزیع 

گردیدنــد و با 3 جیــره  غذایی که از لحاظ مقدار پروتئین یکســان بودند در 

دوره خشکی تغذیه شدند. این منبع در جیره  اول، منبع فقط کربوهیدراتی، 

در جیره  دوم همراه با مکمل  پودر چربی )محتوی اســیدهای چرب اشــباع( 

و در جیره  ســوم همراه با دانه ســویای حرارت داده شده )محتوی اسیدهای 

چرب غیر اشــباع( بود. جیره دام ها با نرم افزار  Amino cow  و بر اســاس 

NRC  )2001( تنظیم شــده و به صورت کامالًً مخلوط در اختیار دام ها قرار 

گرفــت )جدول1(. مقدار خوراک مصرفی و باقی مانــده در هر روز از 30 روز 

مانده به زایش اندازه گیری شــد و نمره بدنی )BCS( همه گاوها  بر اســاس 

سیستم پنچ شماره ای Wildman  و همکاران در سال1982 بوسیله 3 نفر 

در روزهــای 30-، 30 و 60  از زایش اندازه گیری گردید. تجزیه شــیمیایی 

نمونه هــای خوراک بر اســاس رو ش هــای AOAC  )2000(  انجام گرفت. 

بــرای اندازه گیری ماده خشــک از آون خاکســتر و برای ســنجش میزان 

ماده آلی، از کوره الکتریکی اســتفاده شد، پروتئین خام با دستگاه کجلدال                                                                                                                 

) Foss Electric,Copenhagen,Denmark (، چربــی خام با دســتگاه 

سوکسله، دیواره سلولی و دیواره بدون سلولی بدون همی سلولز نیز با استفاده 

 )Fibertic system،Tecator،1010،Denmark(   از دستگاه تعیین فیبر

و بر اســاس روش Van soest  و همکاران در سال1991 اندازه گیری شدند 

)جدول 2(. همچنین، برای بررسی اثرات تیمارهای خوراکی بر روی عملکرد 

تولیدمثلی، در دو دوره تخمدان  گاوها با دستگاه اولتراسونوگرافی مدل )100 

B mode,Piemedical,Falco ( ســونوگرافی شدند. دوره اول از روز سی 

پس از زایش تا چهلمین روز پس از زایش انجام شد. در دوره دوم، گاوها تا 

شصتمین روز شیر دهی از لحاظ چرخه فحلی با استفاده از پروتکل آوسینک  

همزمان ســازی شــدند )7(. و ســپس از روز شصتم شــیر دهی تا روز هفتاد 

شیردهی تخمدان گاوها بوسیله دستگاه اولترا سونوگرافی ارزیابی شد. تمامی 

فیلم های گرفته شده از تخمدان ها مورد ارزیابی قرار گرفته و قطر فولیکول ها 

و تعداد فولیکول  ها در 4 کالس )1– تعداد کل فولیکول ها با قطر mm 2 به 

باال 2– تعداد فولیکول های کوچک با قطرm 4تا6،3-  تعداد فولیکول های 

 10 mm7 تا 9، 4– تعــداد فولیکول های بزرگ با قطر mmمتوســط با قطر

به باال( اندازه گیری گردیدند. برای بررسی وضعیت متابولیسم گاوها در دوره 

گــذار، نمونــه خون از همه گاو هــا در روزهــای 21-، 14-، 7-، 1-، 1، 7، 

14و 21 زایش در ســاعت 07:30 )پیش از خوراکدهی صبح( با اســتفاده از 

لوله هــای تحت خال دارای هپارین از راه رگ های دمی خون گیری به عمل 

آمد و نمونه های خون روی یخ به آزمایشــگاه منتقل شــدند. در آزمایشگاه 

نمونه هــا در دمــایoC 4 برای 10 تا 15 دقیقه نگهــداری و با 3000 دور در 

دقیقه، ســانتریقیوژ شدند و پالســما  توسط میکروپیپت جدا شد. پالسما تا 

زمان اندازه گیری فراســنجه ها در دمای oC 20– نگهداری گردید و ســپس 

برای اندازه گیری فراسنجه های پالسمایی؛ بتا هیدروکسی بوتیرات، گلوکز، 

لیپو پروتیئین های با چگالی باال  )HDL(  به آزمایشگاه دامپزشکی فرستاده 

شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار  SAS  و رویه  Mixed  مورد 

تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. همچنین پارامترهایی که در طول دوره 

  GLM  و رویه  SAS  آزمایش یک بار نمونه گیری شدند با استفاده از نرم افزار

مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

آزمایش از اواخر بهار شروع شد و تا آخر تابستان نیز به طول انجامید. 

از آنجا که شــرایط محیطی و آب و هوایی نقش مهمی در عملکرد حیوان 

دارند، از این رو برای تعیین میزان تأثیر این عوامل از محاســبه  میزان تنش 

حرارتی از شاخص THI  استفاده شد. این شاخص با توجه به پارامترهای که 

از هواشناســی منظقه تهیه شد با فرمول  ذیل محاسبه گردید )16(.  اندیس 

دما رطوبت = 0/8 )بیشــینه دما(+)کمینه رطوبت نسبی/100( )بیشینه دما  -  

  .46/4 +)14/4

نتایج
مــاده خشــک مصرفی، تغییــرات نمره بدنــی و شــرایط آب و هوایی: 

همان طور که در جدول3 مشــاهده می گردد بین سه گروه تیماری از لحاظ 

میزان مصرف ماده خشــک و تغییرات نمره بدنــی در طول آزمایش تفاوت 

معنی داری مشــاهده نشــد.  میانگین بیشینه دما، بیشــینه رطوبت نسبی و 

میانگین شاخص تنش گرمایی در دوره پیش از زایش  به ترتیب عبارت بودند 

از  oC  34،   14/21% و   77/23 % همچنیــن در یک ماه پس از زایش میانگین 
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بیشینه دما، بیشینه رطوبت نسبی و میانگین شاخص تنش گرمایی به ترتیب 

 oC 37/12،   13/16% و   79/48% بودند. در دومین ماه پس از زایش میانگین 

بیشینه دما و بیشینه رطوبت نسبی به ترتیب عبارت بودند از 34/46، 35/ 16 

و میانگین شاخص تنش گرمایی در این  ماه 77/2 بود. در سومین ماه پس از 

زایش میانگین بیشینه دما و بیشینه رطوبت نسبی به ترتیب عبارت بودند از 

 oC 31/55 و  19/29% و میانگین شاخص تنش گرمایی در این  ماه   %77/94 

بود. این درجه مالیم از تنش گرمایی اســت که پاسخ های فیزیولوژیک به 

تنش گرمایی همچون کاهش ماده خشــک مصرفی، تولید شیر و افزایش 

انرژی نگهداری در این درجه از شاخص تنش گرمایی اتفاق می افتد )18(. 

به نظر می رسد تأثیر تنش گرمایی بر روی هر سه گروه از لحاظ ماده خشک 

مصرفی یکسان باشد. به  عبارت بهتر تفاوت معنی داری در  میزان مصرف 

ماده خشک مشاهده نشد.

فعالیــت تخمدانــی )دوره اول و دوم اولترأســونوگرافی تخمدان(: در 

اکثر تحقیقات صورت گرفته در رابطه با بررسی عملکرد تولیدمثلی بواسطه 

ارزیابی فولیکول های تخمدانی، محققین شصتمین روز زایش را، به دلیل 

اینکه عمدتًا  آبســتن شدن گاوها در دوماه بعد از زایش مدنظر است،  قرار 

دادند و از چهل و پنجمین روز زایش شروع به همزمان سازی گاوها نموده اند،  

تا گاوها در وضعیت یکسانی از لحاظ چرخه فحلی قرار گیرند تا بتوان گاوها 

را بصورت دقیق تری از لحاظ عملکرد تخمدان مقایسه کرد، از شصتمین 

روز زایش شروع به اولتراسونوگرافی تخمدان دستگاه تولید مثل کرده اند. از 

جیره تازه زاجیره قبل از زایشمواد غذایی درصد ماده خشک جیره 1

جیره3جیره2جیره 1

32/4432/432/423/44یونجه خشک 

28/03282821/31ذرت سیلو شده

1/34-1/04-پودر چربی

6/47-  - -     تفاله چغندر قند

11/6311/6211/6213/3دانه جو  

6/44/55/89/5دانه ذرت

3/923/923/921/92دانه گندم

6/476/661/966/73کنجاله سویا

2/082/071/655/1کنجاله کانوال 

0/97---گلوتن ذرت

-4/75/494/5سبوس گندم
0/30/30/30/27مکمل معدنی 1

0/090/090/090/16نمک
0/30/30/30/32مکمل ویتامینه2

0/170/170/170/31دی کلسیم فسفات

-1/311/311/31کلرید آمونیوم

1/291/291/291/59پروپلین گالیکول

-0/260/260/26سولفات منیزیم

0/8---سدیم بی کربنات

0/620/620/621/01سنگ آهک

5/814/91--دانه کامل سویای حرارت داده شده

0/59  ---زئولیت

جدول 1. ترکیب جیره های قبل و بعد زایش. )1( حاوی g/kg 196، 96، 71، 3، 0/3، 2، 3، 0/1، 0/1، 0/001 و 3 به ترتیب از کلسیم، فسفر، سدیم، منیزیم، آهن، مس، منگنز، روی، 
کبالت، ید، سلنیوم و آنتی اکسیدانت. )2(ویتامین  A  )500000 واحد بین المللی(، ویتامین D  )100000 واحد بین المللی( ویتامین E  )100mg( بود.  - تفاوت کاتیون–آنیونی: جیره یک: 

13/4-، جیره دو: 13/4-، جیره سه: 13.5-.  -  )نسبت علوفه به کنسانتره 60:40%( در جیره های قبل زایش .

جیره جیره قبل زایش
تازه  زا تیمار3تیمار2تیمار 1ماده مغذی

52/0252/0952/0852/08ماده خشک)%(

15151516/8پروتئین خام)%(

2/433/423/424/37عصاره اتری)%(

36/83736/832/5الیاف نامحلول در شوینده خنثی)%(

22/322/322/319/7الیاف نا محلول در شوینده اسیدی)%(

37/236/136/437/6کربوهیدرات غیر الیافی)%(

29/6729/6429/6421/95الیاف علوفه ای)%(

1/501/521/521/65انرژی خالص تولید شیر

جدول 2. غلظت انرژی و مواد مغذی )درصد ماده خشک(  انرژی خالص تولید شیر)مگا 
کالری بر کیلوگرم.(. شــاخص های  درصد ماده خشــک، پروتئین خام، دیواره سلولی، 
چربی خام، از طریق تجزیه شیمیایی در آزمایشگاه و کربوهیدرات غیر الیافی به روش 
  NRC محاســبه ای از روی سایر بخش ها و انرژی خالص شیردهی از طریق معادالت

)2001( بر آورد گردید.

مقایسه منابع اسید های چرب و فعالیت تخمدانی گاو هلشتاین
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اینرو در این آزمایش عالوه بر شصتمین روز زایش، در روز سی پس از زایش 

نیز بر روی گاوها اولترأسونوگرافی تخمدان انجام شد تا فعالیت تولیدمثلی 

با توجه به عملکرد تخمدانی در این دوره نیز بررســی شود. همانطور که در 

جدول4  مشاهده می شــود در کل کالس های فولیکولی تفاوت معنی داری 

بین تیمارها مشاهده نشده است. همان گونه که در جدول 5 مشاهده می گردد 

تفاوتی معنی داری در بین انواع کالس های فولیکولی در بین  گاوهای تغذیه 

شــده از 3 گروه تیماری مشاهده نشــده است ولی در کالس های کوچک و 

بزرگ رویه های یکسانی دیده می شود، به طوری که بیشترین تعداد فولیکول  

به ترتیب در گروه تیماری با منبع چربی اشــباع، کنترل و غیر اشــباع دیده 

می شــود. در کالس فولیکولی متوسط بیشــترین تعداد به ترتیب در گروه با 

منبع چربی غیر اشباع، گروه کنترل و گروه منبع چربی اشباع دیده می شود  

در کالس فولیکولی کل، بیشترین تعداد فولیکول مربوط به اسیدهای چرب 

اشباع و غیر اشباع نسبت به گروه کنترل است. با وجود مشاهده نشدن تفاوت 

معنی دار بین گروه های تیماری، تعداد فولیکول ها بیشتری، در کل کالس ها 

در گروه های که گاوها با منابع چربی )چه اشباع و چه غیر اشباع( نسبت به 

گاوهای گروه کنترل )نبود مکمل چربی( تغذیه کرده اند مشاهده شد.

فراسنجه های خونی: تفاوت معنی داری در غلظت گلوکز پالسما در بین 

سه گروه تیماری در دوره قبل زایش مشاهده نشده است ولی در روز زایش 

ایــن تفاوت بین گروه همراه با مکمل ســویا و گروه همــراه با مکمل پودر 

چربی معنی دار بوده است )p=0/04( ولی هر دو گروه با گروه کنترل تفاوت 

معنی داری نداشتند. هم چنان که در جدول 6 مشاهده می شود غلظت  گلوکز 

پالســما در روز زایش در گروه همراه با مکمل ســویا نسبت به گروه همراه 

با مکمل پودر چربی بیشــتر بوده اســت. در دوره پس زایــش نیز این رویه 

ادامه داشــته اســت. در دوره بعد زایش تفاوت معنی داری بین گروه کنترل 

و گروه همراه با پودر چربی مشــاهده گردید به طــوری که مقدار گلوکز در 

گروه کنترل نســبت به گروه همراه با چربی باالتر بود )p =0/03 (. در رابطه 

  )BHBA(  با لیپو پروتئین های با چگالی باال، بتاهیدروکسی بوتیریک اسید

و اسیدهای چرب استریفیه نشده پالسما  )NEFA(، تفاوت معنی داری در سه 

دوره پیش، روز و پس زایش در بین گاوهای تغذیه شده از سه جیره مربوطه 

مشاهد نشد. با آن که تفاوت معنی داری درغلظت کلسترول پالسما در بین 

ســه گروه تیماری در دوره پیش از زایش مشــاهده نشــد، اما این تفاوت در 

روز و دوره پس از زایش،  بین گروها معنی دار شــد بدین صورت که، غلظت 

کلسترول پالسما در گروه  همراه با سویا نسبت به گروه همراه با پودر چربی 

به طور معنی داری باالتر بود )p=0/04(. در بعد زایش نیز تفاوت معنی داری 

بین گروه همراه با ســویا نســبت به گروه کنترل مشاهده گردید، بطوریکه  

غلظت کلسترول در گروه همراه با سویا بیشتر بود.    

بحث
ماده خشــک مصرفــی و تغییرات نمره بدنــی: در اکثر مطالعات انجام 

شــده، تغذیه با اســیدهای چــرب محافظت شــده در شــکمبه )5 -%1/8 

ماده خشــک جیره( تأثیری بر میزان مصرف  ماده خشــک نداشــته اســت 

)11،12،17،24،28،29،30،31(. در مطالعــه ای که توســط Harrison  و 

همکاران در ســال1995 انجام شد، زمانی که از 12 % پنبه دانه استفاده شد 

ماده خشــک مصرفی کاهــش یافت )15(. زمانی کــه از مقادیر باالیی دانه 

کامل ســویا )18% ماده خشــک جیره و 6/2% عصاره اتری( در جیره حاوی 

30% سیلوی ذرت و 20% سیلوی یونجه استفاده شد، ماده خشک مصرفی

kg 2/3 در روز )9/7% ماده خشــک مصرفی( نســبت به جیره کنترل )%3/2 

عصاره اتری( کاهش نشان داد. در صورتی که تغذیه دانه سویا   حرارت داده 

SEMp-Valueدانه سویاپودر چربیکنترلعنوان

ماده خشک 
مصرفی 

11/3511/7711/60/318NS

BCS)**(5/35/35/3NS

BCS)***(3/123/253/250/14NS

0/25-0/25-0/37-تغییرات

BCS)****(2/9433/050/068NS

0/2-0/25-0/18-تغییرات

جــدول3. مجموع میانگین حداقل مربعات برای تغییرات نمره بدنی )*  (  وماده خشــک 
مصرفــی )کیلوگرم در روز(گاوهای تغذیه شــده با منابع مختلــف چربی در دوره آماده 
  Wildman  همه گاوها  بر اساس سیستم پنچ شماره ای ) BCS( نمره بدنی ) *( .زایش
و همکاران در ســال  1982 بوســیله 3 نفراندازه گیری گردید. )* *  ( نمره بدنی دام ها در 
30– دوره انتظار به زایش. )  ***( نمره بدنی برای دام ها در سی امین روز شیردهی. )  ****(  

نمره بدنی برای دام ها در شصت امین روز شیردهی.

جدول4. مجموع میانگین حداقل مربعات تعداد فولیکول های )*  ( گاوهای تغذیه شــده 
با منابع مختلف چربی در دوره اول سونوگرافی)از سی امین روز زایش تا چهلمین روز 
زایش(. ) * ( تعداد در کل 10 روز  سونوگرافی، ) * * (فولیکول های به قطرmm 4 تا 6.   )  * * * ( 
فولیکول های به قطرmm 7 تا 9. )  ****(فولیکول های به قطر mm 10 به باال.  )  * * * * * (

فولیکول های به قطرmm 2 به باال.

جدول5. مجموع میانگین حداقل مربعات تعداد فولیکول های )*  ( گاوهای تغذیه شده با 
منابع مختلف چربی )از شــصتمین روز زایش تا هفتادمیــن روز زایش(.)*  ( تعداد در کل 
10 روز  ســونوگرافی، ) * * (فولیکول های به قطرmm 4 تا 6. )  * * * ( فولیکول های به قطر 
mm 7 تا 9. )  ****(فولیکول های به قطر mm 10 به باال. )  * * * * * ( فولیکول های به قطر 

mm2 به باال.

پودر کنترلعنوان
چربی

دانه 
سویا

SEMتیمار  p-Value

1*2  1*3   2*3

NS   NS   NS 6/053/324/430/82فولیکول های کوچک)**(

NS   NS   NS 0/911/141/20/42فولیکول های متوسط)***(

NS   NS   NS 0/841/740/80/36فولیکول های بزرگ)****(

NS   NS   NS 11/138/668/272/4   کل فولیکول ها)*****( 

پودر کنترلشاخص
چربی

SEM  p-Value     دانه سویا
تیمار   

2/443/181/790/82NSفولیکول های کوچک)**(

0/820/731/60/32NSفولیکول های متوسط)***(

1/361/81/20/26NSفولیکول های بزرگ)****(

5/076/655/131/24NS   کل فولیکول ها)*****( 
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شده )18% ماده خشک جیره( تأثیری بر مقدار مصرف ماده خشک نداشت. 

فرایند حرارت دادن ممکن است باعث کاهش در معرض قرار گرفتن روغن 

با میکروب های شکمبه گردد و بنابراین از اثرات منفی بر عملکرد شکمبه 

کاســته گردد، بر این اســاس در حالت حرارت دادن دانه سویا در مقایسه با 

دانه ســویای خام، لینولئیک اسید بیشتری به روده باریک می رسد )35(. به 

طور مشــابه اضافه کردن 10% ماده خشــک جیره دانه گلرنگ غلطک زده 

شده )5/5% عصاره اتری( نسبت به جیره کنترل )2/3% عصاره اتری( باعث 

کاهش kg 4/6 ماده خشــک مصرفی در روز )19/3% ماده خشک مصرفی( 

گردید. در صورتی که جایگزینی دانه گلرنگ با دانه آفتاب گردان غلطک زده 

شده )6/2% عصاره اتری( تأثیری بر مقدار مصرف ماده خشک نداشت )34(. 

تأثیر چربی ها بر میزان مصرف ماده خشک،  به مقدار و منبع آن بستگی دارد 

و در پژوهش حاضر چربی های به کار رفته تأثیر معنی داری بر میزان دریافت 

خوراک در گاوهای مورد بررسی نداشته است.

فعالیت تخمدانی و فرأسنجه ها خونی: مشخص شده است که گاوها 

در دوره 30 تا 40 پس از زایش تحت تأثیر توازن منفی شــدید قرار داشــته 

و به همین دلیل ممکن اســت که تأثیر  منابع چربی واســیدهای چرب بر 

روی تولید مثل کامالًً مشــخص نباشــد همچنین در ایــن دوره اندام های 

تولید مثلی، مثل رحم در حال بازگشــت به حالت اولیه می باشند. اما  تأثیر 

مثبت این منابع در دومین دوره اولتراســونوگرافی تخمدان بر روی فعالیت  

تخمدان مشاهده شد. آن چنان که تغذیه منابع چربی به و یژه منبع چربی دانه 

ســویای کامالًً حرارت داده شده  در قبل از زایش بر روی عملکرد تخمدان 

دام ها تأثیری مثبت داشــته است )جدول5(. نتیجه ا  ی که می توان از جدول 

مربوطه گرفت این  است که تغذیه منابع چربی برای بهبود دادن عمل کرد 

و فعالیــت تخمدانی برای گاوهای دوره آماده به  زایش مؤثر می باشــد. در 

  n - 3 ( همین رابطه استفاده از مکمل چربی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع

و n- 6 ( در جیــره گاو تغییراتی در جنبه های مختلف فولیکولوژنز، از جمله 

افزایش تعداد فولیکول ها و اندازه فولیکول غالب به وجود آورد )2،3،4،21(. 

در صورتــی کــه Petit  و همکاران در ســال 2002 و 2004  تأثیرات کم یا 

هیچ گونــه تأثیر جیره حاوی کتان، روغن ماهی، بــزرک و دانه آفتابگردان 

را بر دینامیک فولیکولی را گزارش کردند.  نکته ای که بایســتی اشاره شود 

این است که این اثرات هم در گاوهای با پتانسیل باالی ژنتیکی برای تولید 

شــیر و هم در گاوهای با پتانســیل پایین ژنتیکی برای تولید شیر مشاهده 

شــده است. همچنین می توان گفت که چربی جیره می تواند باعث کاهش 

اکسیده شدن گلوکز برای سنتز چربی گردد. چرا که چربی ها می توانند باعث 

کاهش ســنتز دنووایی اسیدهای چرب در بافت پستان، بافت چربی و سایر 

بافت ها گردند. همچنین اســیدهای چرب می توانند گلوکونئوژنز کبدی از 

اســید پروپیونیک را تحریک کنند و باعث افزایش غلظت کلوگز پالســما 

در روز زایش در گاوهای تغذیه کننده از منبع چربی غربی اشــباع نســبت 

به گــروه گاوهای تغذیه کننده از منبع چربی اشــباع شــوند.  Mashek  و 

                                                                                                                   LCFAهمــکاران در ســال2003  و  2005  دلیل این امر را در تفــاوت نوع

در  گلوکوژنســیز  بــر  تأثیرگــذاری  در    )Long-chain fatty acid(d

هپاتوســیت های نشــخوار کنندگان دانســتند. چنان که این تفاوت در بعد 

از زایش نیز از لحاظ عددی مشــاهده گشــته اســت. توازن منفی انرژی با 

نشان دادن کاهش غلظت گلوکز خون که همواره سبب افزایش اسیدهای 

  )mg/dL( دانه سویا پودر چربی کنترل شاخصSEMp-Value
تیماردر دوره

)***(1*2   1*3  2*3  

گلوکز
قبل زایش)*(

 زایش
بعد زایش)**(

71/1
71/9 ba

72/7 a 

72/5
64/8 b

57/7 b

67/3 
79/3 a

70/3 ba

4/9 
4/9
4/9

NS 
0/04
0/08

NS
NS
NS

NS 
NS
0/03

کلسترول
 قبل زایش

زایش
بعد زایش

103
68/3 ba 

101 b 

119/8 
66 b 
120 ba 

113/9
97/23 a

141/9 a

10/2 
10/2
10/2

NS 
0/04
NS

NS 
0/06
0/01

NS
NS
NS

HDL   
قبل زایش

زایش
بعد زایش

68/3
44
70/1

79/5 
51/9
94/7

98/7 
63/6
85/8

11/6 
11/6
11/6

NS
NS
NS

NS
NS
NS

NS
NS
NS

NEFA   
قبل زایش

زایش
بعد زایش

0/49 
0/8

0/73

0/5 
0/87
0/73

0/33 
1/02
0/6

0/2 
0/2
0/2

NS
NS
NS

NS
NS
NS

NS
NS
NS

BHBA   
 زایش  + 7
زایش  + 21

0/78 
0/51 

1/2 
1/1 

0/54
0/57

0/3 
0/3

NS
NS

NS
NS

NS
NS

جدول6. مجموع میانگین حداقل مربعات غلظت فرأسنجه های خونی گاوهای تغذیه شده با منابع مختلف چربی. )  *( میانگین روز های 21، 14، 7 قبل از زایش )  **( میانگین روزهای 21، 
14، 7 بعد از زایش  )  ***(  اثرات متقابل تیمارها بدین ترتیب که: 1( گروه کنترل 2(گروه همراه با مکمل پودر چربی 3( گروه همراه با سویای حرارت داده شده.
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چرب استریفه نشده پالســما و بتا هیدروکس بوتیرات می شود همراه بوده 

که ســرانجام منجر به تأخیر در افزایش گنادو تروپین ها که برای تحریک 

فولیکول های تخمدانی ضروری هستند می شود. به نظر می رسد تغذیه چربی 

)بــا توجه به نوع پروفایل آن( در دوره پیش از زایش ســبب افزایش جریان 

باالی  NEFA  شده و منجر به افزایش جدب اسیدهای چرب می شود. و نهایتًا 

سازگاری کبد به متابولیسم اسیدهای چرب شاخه بلند را در پی خواهد داشت 

و از طرفی بتا اکسیداســیون این اسیدهای چرب افزایش یافته که منجر به 

کاهش  BHBA  خواهد شد. همچنان که در این آزمایش مشاهده می گردد 

بــا آن که تفاوت معنی داری بین گروه همراه با ســویا و گروه همراه با پودر 

چربی در غلظت  NEFA  و  BHBA  مشاهده نمی گردد  اما این تفاوت تمایل 

به معنی داری دارد به طوری که غلظت این دو ترکیب که شاخصی از توازن 

انرژی می باشند در گاوهای گروه همراه با سویا نسبت به گروه همراه با پودر 

چربی کمتر بوده اســت. این تفاوت به نظر می رسد از تأثیرگذاری اسیدهای 

 PPAR-MRNA چرب غیر اشباع بلند زنجیر با چند پیوند دو گانه سویا بر

ر )Peroxisome proliferator activated recepto( و نهایتــًا بــر 

CPT-R  MRNAر)Carnitine palmitoyltransferase( ناشی شود 

که منجر به افزایش بتا اکسیداسیون در گروه همراه با سویا نسبت به گروه 

همراه با چربی می شود. که این هم بهبود در توازن منفی انرژی و هم چنین 

عملکــرد تخمدانی را به دنبال دارد. در رابطه با باال بودن مقدار کلســترول 

در گاوهــای تغذیه کننده با منابع چربی نســبت بــه  گاوهای گروه کنترل، 

این فرض اســت که سنتز کبدی کلســترول )بدلیل نبود کلسترول در منبع 

چربی( در  گاوهای تغذیه شده با منابع چربی مسول این افزایش  باشد )14(. 

چربی جیره با فراهم آوردن اسیدهای چرب به عنوان پیش ساز کلسترول و 

پروستاگالندین ها می تواند عملکرد تخمدان، رحم و در کل نرخ آبستنی را 

تحت تأثیر قرار دهند. مقدار باالی کلسترول پالسما در گاوهای تغذیه شده 

با جیره های محتوی چربی )گروه دو و ســه( در بعد زایش تداوم داشته است 

که این مقدار باالی کلســترول در گاوهای گروه دو و سه نسبت به گاوهای 

کنترل ناشی از رها شدن کلسترول از لیپوپروتئین ها می باشد که افزایش لیپو 

  HDL  پروتئین های با دانســیته باال )البته تفاوت معنی داری در مقدار باالی

پالســما در بین گاوهای تغذیه شــده با جیره های محتوی دانه سویا و پودر 

چربی در برابر گاوهای تغذیه شــده با جیره کنترل مشاهده نشده است ولی 

این تفاوت هم چنان که از جدول6 قابل مشاهده است تمایل به معنی داری 

دارد( در این آزمایش مشــاهده شــد. در یک مروراز 20 مطالعه،  Staples  و 

همکاران در ســال 1998، در 11 مطالعه بهبود باروری را گزارش کرده اند و 

بیان شــده که این بهبود باروری فقط به دلیل بهبود وضعیت توازن انرژی 

نبوده و نقش اســیدهای چرب جیره را نمی توان نادیده گرفت )31(. اگرچه 

عملکــرد تولیدمثلی ارتباط تنگاتنگی با وضعیت توازن انــرژی دارد )3،5(، 

از طرفی چربی جیره می تواند با تأمین پیش ســاز استروئیدها )کلسترول( و 

ایکوزانوئیدها )از جمله پروســتاگالندین ها( عملکرد تخمــدان، رحم و نرخ 

آبستنی را تحت تأثیر قرار دهد. در کل با توجه به بررسی ها انجام گرفته، به 

نظر می رســد تغذیه منابع چربی، غلظت سرمی  LH  و کلسترول را افزایش 

می دهند و با توجه به نقشی که اسیدهای چرب در مکانیسم های تولید مثلی 

دارند می توان گفت ســبب افزایش توســعه فولیکولی و رشد فولیکول های 

کالس 2 به کالس 3 و کالس 4 در گاوهای تغذیه شــده با چربی می شوند 

)1،2(. در کل تغذیه منابع چربی توسط مکانیسم های گزارش شده ذیل سبب 

بهبود عملکرد تولیدمثلی می شــود: بهبود سالمت رحمی بعد زایش، بهبود 

غلظت انرژی جیره )16(، تغییر توسعه فولیکولی، افزایش غلظت پروژسترون 

)32(، کاهش سیگنال های لوتئوالیتیک در هنگام تشخیص مادر از آبستنی  

)22( و  بهبود کیفیت اووسیت و رویان )6(.  که در این آزمایش بحث توسعه 

فولیکولی و فراسنجه های خونی مورد ارزیابی قرار گرفت.    

با توجه به نتایجی که در این آزمایش مشاهده شد و با توجه به نقش های 

ویژه ای که اســیدهای چرب غیر اشــباع زنجیر بلند با چند پیوند دوگانه در 

اندام های تولیدمثلی و اندام های مرتبط با توازن انرژی همچون کبد دارند، 

به نظر می رسد اسیدهای چرب غیر اشباع برای بهبود دادن وضعیت انرژی 

و نهایتًا عملکرد تخمدان  مزیت بیشــتری نسبت به اسید های چرب اشباع 

دارند. همچنین اگر مکمل سازی این نوع چربی در دوره خشکی شروع شود، 

اثرات مثبت بیشتری انتظار می رود. چرا که یک عادت دهی برای خود حیوان 

و فلور میکروبی شکمبه قبل از شروع دوره شیردهی ایجاد می شود و سبب 

بهبود وضعیت انرژی و عملکرد حیوان پس از زایش می شود.

تشکر و قدردانی 
از معاونت محترم پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 

تهران، همکاران ایستگاه آموزشی و پژوهشی و کارکنان آزمایشگاه تغذیه 

گروه علوم دامی قدردانی به عمل می آید. همچنین از مسئولین شرکت کانی 

دام و تهــران دانه به علت تأمین مکمل چربــی و همکاری در اجرای طرح 

تشکر می گردد.
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Abstract:

BACKGROUND: Application of different sources of fatty acids and their effect on ovar-
ian performance is a current issue in animal science and research centers. OBJECTIVES: 
The purpose of this study was to determine the effect of different fatty acids in close-up 
period on population and size of follicles and measuring blood parameters related to the 
energy state of the body after calving of lactating dairy cows. METHODS: In this study 15 
Holstein cows were selected by expected date of parturition (around 30 days before calv-
ing) and assigned them randomly within treatments diets. The diets were formulated to be 
isonitrogenous. Cows were fed 1) control (carbohydrate source), 2) Rumen-protected fat 
(RF) (saturated fatty acids) and 3) Roasted Soybean (RS) (unsaturated fatty acids). Blood 
sample was 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 61 to 70 DIM. 
RESULTS: Average plasma glucose and cholesterol concentration were significantly dif-
ferent among treatment groups. Numerically, follicular classes were higher in cows, fed 
with fat diet compared with control group. CONCLUSIONS: According to the results of this 
experiment, it seems that application of polyunsaturated fatty acids, to improve the energy 
and ultimately the function of the ovaries, has more advantage than saturated fatty acids.
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Figure Legends and Table Captions

Table 1. Ingredient composition of diets before and after calving. (1) Containing 196, 96, 71, 3, 0.3, 2, 3, 0.1, 0.1, 0.001 and 3 g /kg, 
calcium, phosphorus, sodium, magnesium, iron, copper, manganese, zinc, cobalt, iodine, selenium and antioxidants respectively. (2) 
Vitamin A (500000 IU) vitamin D (100000 IU) vitamin E (100 mg). - Difference between the cation - anion: ration 1: -13.4, ration 
2: -13.4, ration 3: -13.5. - (Forage to concentrate ratio of 60:40%) in the pre-calving ration.
Table 2. Energy and nutrient concentration (% dry matter) of Net energy for milk production (mega-calories/ kg). Indexes of dry 
matter, crude protein, cell wall, crude oil, as measured by chemical analysis in the laboratory and Non-fibrous carbohydrates were 
measured by the calculation method of the other sectors and NEL equations were estimated from NRC (2001).
Table 3. Least square means for Changes in body score of and dry matter intake (kg per day) of cows fed different sources of fat 
during parturition. (*)Body score (BCS) of cows based on a system of five numbers of Wildman et al (1982) was measured by 3 
persons. (**)Body score of - 30 expected date of parturition. (***)Body score of 30 days in milk. (****)Body score of 60 days in milk.
Table 4. Least square means for number of follicles of cows fed different sources of fat in the first period ultrasound (the thirtieth 
day of parturition until the fortieth day after parturition). (*)Number in total of 10 days Ultrasound. (**)Follicles 4-6 mm in diameter. 
(***)Follicles 7-9 mm in diameter. (****)Follicles >10 mm in diameter. (*****)Follicles >2 mm in diameter.
Table 5. Table 5. Least square means for number of follicles of cows fed different sources of fat in the second period ultrasound (the 
sixtieth day of parturition until the seventeenth day after parturition). (*)Number in total of 10 days Ultrasound. (**)Follicles 4-6 mm 
in diameter. (***)Follicles 7-9 mm in diameter. (****)Follicles >10 mm in diameter. (*****)Follicles >2 mm in diameter.
Table 6. Least square means for blood parameters of cows fed with different fat sources. (*)Average days 21, 14, 7 before calving. 
(**) Average days 21, 14, 7 after calving. (***)The interaction effects treatments: 1) control (carbohydrate source), 2) Rumen-protected 
fat and 3) Roasted Soybean.
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