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  چکیده  
 

روز و  35±15راس گاو هلشتاین با میانگین روزهاي شیردهی  300از  در این پژوهش
کیلوگرم در روز در قالب طرح بلوك هاي کامال تصادفی استفاده  41±8/9میانگین تولید شیر 

شد. گاوها به طور تصادفی به دو جیره آزمایشی اختصاص داده شدند. جیره آزمایشی شامل 
درصد علوفه) به صورت خوراك کامال مخلوط شده بود.  39درصد کنسانتره و  61جیره پایه (

درصد کنسانتره (معادل یک کیلوگرم به ازاي هر راس دام) دانه کتان اکسترود شده  7به میزان 
سویا و پودر چربی (به علت چربی باال دانه کتان اکسترود شده)  دانه % جایگزین 67با خلوص 

ان نتایج به دست آمده نشان داد که دانه کت روز بود. 180ره آزمایش طول دو در جیره شد.
 بر تولید شیر  و خوراك مصرفی گاوهاي مورد مطالعه نداشت اکسترود شده  تاثیر معنی داري

)p>0.05) روز) در مقایسه  112). دانه کتان اکسترود شده باعث کاهش معنی دار روزهاي باز
) شد و همچنین دانه کتان سبب افزایش درصد دام روز128ا  در مقایسه ب 112با گروه شاهد (

). جیره هاي P<0.05( درصد) شد68در مقایسه با  78هاي آبستن در مقایسه با گروه شاهد (
) نداشت هر چند Days to First Service (DFS)معنی داري روي اولین تلقیح ( آزمایشی تاثیر

 کتان اکسترود شده  در مقایسه با گروه شاهد که کاهش عددي در گاوهاي تغذیه شده با دانه
روز) مشاهده شد. تعداد تلقیح به ازاي آبستنی نیز در گروه تغذیه  43/61در مقایسه با  13/59(

 4/0) حدود 78/2بود که در مقایسه با گروه شاهد ( 41/2شده با دانه کتان اکسترود شده 
 180تا  21از دانه کتان اکسترود شده روز نتایج تحقیق نشان داد که استفاده  کاهش نشان داد.

روز پس از زایش سبب بهبود عملکرد تولیدمثلی و کاهش روزهاي باز و تعداد تلقیح به ازاي 
  هر آبستنی شد.

  
 تولید شیر -گاو هلشتاین -عملکرد تولیدمثلی -دانه کتان اکسترود شده واژه هاي کلیدي:

  
  مقدمه 

 تعادلدوره کاهش عملکرد تولیدمثلی بخصوص در 
ر قرار ـت تاثیـمنفی انرژي در اوایل دوره شیردهی تح

. Ambross et al. 2006)؛ (Nasrollahi 2011می گیرد 
ژنتیکی گاوهاي شیري از نظر صفت تولید  امروزه اصالح 

شیر , بدون توجه به اهمیت صفات دیگر از جمله صفات 
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باروري, مقاومت ورم پستانی و غیره موجب کاهش 
بقیه صفات از جمله صفات تولید مثلی شده عملکرد 

است. اما خوشبختانه می توان به کمک علم تغذیه دام 
پس از زایش به علت  تاحدودي این نقص را جبران نمود.

تعادل منفی انرژي و سایر مواد مغذي گاو دچار چالش 
، برخی از William et al, 2000)بزرگی می شود (

افه کردن چربی در این محققین بر این باورند که با اض
دوران باعث افزایش سطح انرژي مصرفی دام می شوند 

می یابد، در اوایل  بهبوددر نتیجه باروري و تولیدمثل 
زایش چون بسیج چربیهاي بدنی اتفاق می افتد، سطح 
چربی در خون گاوها افزایش می یابد و اضافه کردن 
چربی جیره به علت اینکه باعث افزایش غلظت چربی 

ون و در نتیجه کاهش مصرف خوراك می شود، خ
بنابراین به نظر می رسد که اضافه کردن چربی و تاثیر 
آن روي بهبود تولیدمثل ناشی از بهبود وضعیت انرژي 
نیست بلکه به خاطر تاثیرات بیولوژیکی اسیدهاي چرب 

 ,Nasrollahi؛ William et al, 2000بلند زنجیر باشد (

). اسیدهاي چرب Thatcher & Staples 2000؛ 2011
لینولنیک اسید، ایکوزاپنتانوئیک -(آلفا )W-3( تري-امگا

اسید و دکوزاهگزانوئیک اسید) بیشترین تاثیر بر 
دانه کتان یک منبع غنی از  تولیدمثل گاو داشته اند.

که حدود  )درصد چربی 35تا  30حاوي  (ربی بوده چ
رب درصد از پروفایل اسیدهاي چرب آن اسیدهاي چ 50
 (آلفا (سه) تري-اسیدهاي چرب امگا() w-3تري (-امگا

لینولنیک اسید، ایکوزاپنتانوئیک اسید و دکوزاهگزانوئیک 
تغذیه  کهمشخص شد طی تحقیقی می باشد.  اسید)

خانواده  از اسیدهاي چرب غیر اشباعجیره هاي غنی از 
گاو,  گوسفند و قبل از زایش به ترتیب در تري-امگا

ن زایش و افزایش وقوع جفت ماندگی موجب تاخیر زما
در  سه-. ولی افزایش اسیدهاي چرب غیراشباع امگاشد

جیره غذایی بعد از زایش, میزان آبستنی گاوها را بهبود 
 ,Nasrollahi؛ William et al, 2000(  بخشید

 ). در نشخوارکنندگانThatcher & Staples 2007؛2011
نقش  سه-ااز خانواده امگاسیدهاي چرب غیر اشباع 

مهمی در بسیاري از فرآیندهاي تولید مثلی از جمله 
رشد فولیکول ن، لقاح و زایما ،ریزيتخمک تحریک 

در  .داردتخمدانی, فعالیت جسم زرد و تولید پروژسترون 
مطالعه دیگري تغذیه گاوهاي شیري بعد از زایش که 

بدنی  نمرهبدنی پایینی داشته (میانگین  نمرهمیانگین 
درصد اسیدهاي چرب  60ه هاي روغنی حاوي ) با دان2

غیر اشباع تاثیري روي عملکرد تولیدمثلی و غلظت 
پروژسترون خون نداشت که علت آن این که دام ها از 
منبع انرزي چربی تغذیه شده جهت نگهداري (افزایش 

رد تولیدمثلی استفاده ) و نه براي عملکنمره بدنیوزن و 
سه بر عملکرد -یبات امگاکرده بودند بنابراین تاثیر ترک

تولیدمثلی در گاوهاي که از نمره بدنی مطلوبی برخوردار 
با توجه به  ).Herrera et al., 2009(بودند مطلوب تر بود 

 بوده  3-درصد چربی دانه کتان از ترکیبات امگا 50اینکه 
دانه کتان اکسترود  تغذیه لذا هدف از این پژوهش تاثیر

گاوهاي شیرده هلشتاین در  شده بر عملکرد تولیدمثلی
  اوایل زایش می باشد.

  
  مواد و روش ها

این پژوهش که در شرکت کشت و دامداري فکا انجام 
راس گاو هلشتاین با میانگین روزهاي  300گرفت از 
 41±8/9روز و میانگین تولید شیر  35±15شیردهی 

کیلوگرم در روز در قالب طرح بلوك هاي کامال تصادفی 
گاوها به طور تصادفی به دو جیره آزمایشی استفاده شد. 

اختصاص داده شدند. دام ها داخل هر بهاربند طوري 
قرار داده شدند که از لحاظ میانگین شکم، میانگین 
روزهاي شیردهی، میانیگن تولید باهم برابر بودند. جیره 

 39درصد کنسانتره و  61آزمایشی شامل جیره پایه (
کامال مخلوط شده بود. درصد علوفه) به صورت خوراك 

درصد کنسانتره (معادل یک کیلوگرم به ازاي  7به میزان 
محصول شرکت  هر راس دام) دانه کتان اکسترود شده

دانه کتان  %67با خلوص  دومولین بلژیک (نوتکس)
%  آرد گندم به عنوان رقیق 33اکسترود شده (به همراه 

چربی سویا و پودر چربی (به علت  دانه جایگزینکننده) 
باال دانه کتان اکسترود شده) در جیره شد، طول دوره 

  روز بود. 180آزمایش 
هر دو جیره از لحاظ میزان انرژي و  پروتئین یکسان  

بودند. در این پژوهش میانگین تولید شیر و خوراك 
مصرفی، درصد آبستنی، تعداد تلقیح به ازاي هرآبستنی، 

از سپري شدن (اولین تلقیح بعد  میانگین اولین تلقیح
شد، خوراك  ثبت، روزهاي باز دوره انتظار اختیاري)

مصرفی به صورت روزانه (سه وعده در روز) و به صورت 
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کامال مخلوط شده در اختیار دام ها قرار گرفت، و 
میانگین میانگین مصرف هر کدام از تیمارها به صورت 

در سه  یر دام به صورت ماهانهتعیین شد، تولید شروزانه 
ه صبح، ظهر و عصر ثبت و مجموع هر سه به عنوان وعد

رکورد روزانه ثبت می شد، درصد آبستنی نیز از طریق 
    فرمول

            

ي هر آبسـتنی و روزهـاي   امحاسبه شد، تعداد تلقیح به از
، داده هـاي جمـع   شـد باز نیز بعد از اتمام طرح محاسبه 

 آوري شده با رویه میکس به صورت انـدازه گیـري هـاي   
  آنالیز شد. SASتکرار شده  با نرم افزاي اماري 

  جیره آزمایشی گاوهاي تغذیه شده با دانه کتان اکسترود شده و گروه شاهد 1بخش کنسانتره اي ترکیب-1جدول 
 جیره حاوي دانه کتان اکسترود شده جیره شاهد اقالم جیره

 20 20 آسیاب شده جو
 35 33 آسیاب شده ذرت

 8 6 کلزاکنجاله 
 5/4 5/7 پنبهدانه کامل 

 18 15 کنجاله سویا
 1 6 دانه سویا

 0 75/3 )درصد 99با خلوص پودر چربی محافظت شده (
 7 0 درصد) 67دانه کتان اکسترود شده (خلوص 

 25/1 25/1 شیرین جوش
 75/0 75/0 فسفات دي کلسیم

 75/0 75/0 کلسیم کربنات
 4 3 ماهیپودر 
 7/0 7/0 سفید نمک
 5/0 5/0 د منیزیوماکسی

 2/0 2/0 بایندر توکسین
 25/0 25/0 2مکمل معدنی

 15/0 15/0 3مکمل ویتامینی
 100 100 کل (درصد)

 2/5کیلوگرم (بر اساس ماده خشک) یونجه،  3/4هر دو جیره از لحاظ میزان علوفه یکسان بوده به طوري که معادل . 1
درصد رطوبت)  78گرم تفاله خشک (با  500درصد ماده خشک و  22کیلوگرم (بر اساس ماده  خشک) سیالژ ذرت با 

 کیلوگرم کنسانتره در نظر گرفته شد.  16مصرف می کرده، و هر گروه آزمایشی 
قسمت در  330قسمت در میلیون مس،  660قسمت در میلیون منگنز،  1320هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوي . 2

 1980قسمت در میلیون سلنیوم و  5/13قسمت در میلیون کبالت،  7/3قسمت در میلیون ید،  5/16میلیون آهن، 
 قسمت در میلیون روي بود.

و  Aواحد بین المللی ویتامین  E ،5000000واحد بین المللی ویتامین  49500هر کیلوگرم مکمل ویتامینی حاوي . 3
  بود. Dواحد بین المللی ویتامین  990000

  
  نتایج و بحث

دانه استفاده از ن داد که نتایج به دست آمده نشا
تاثیر کیلوگرم در روز   1تا سطح کتان اکسترود شده  

معنی داري بر تولید شیر  و خوراك مصرفی گاوهاي 
، هر چند که افزایش )p>0.05مورد مطالعه نداشت(

عددي در ماده خشک مصرفی و تولید شیر خام گاوهاي 
ا ب تغذیه شده با دانه کتان اکسترود شده مشاهده شد.

توجه به اینکه جیره هاي آزمایشی از نظر سطح انرژي و 
پروتئین و سایر ترکیبات تفاوت چندانی با هم نداشتند 

)، بنابراین به نظر می رسد که یکنواختی جیره 2(جدول 
سبب عدم تاثیر جیره هاي آزمایشی بر هاي آزمایشی 

شیر شده است روي مصرف خوراك و به تبع آن تولید 
)Thatcher and Staples, 2000 در مطالعات انجام شده .(

درصد باعث کاهش معنی دار  7درصدچربی باالتر از 



 1391، 4ره ، شما43دوره ایران علوم دامی مجله             494

 ,Thatcher and Staplesماده خشک مصرفی شده است (

دانه کتان اکسترود شده باعث کاهش معنی دار ). 2000
در  روز 112روزهاي باز در مقایسه با گروه شاهد (

نه کتان سبب روز) شد و همچنین دا 128مقایسه با 
 افزایش درصد دام هاي آبستن در مقایسه با گروه شاهد

  ). P<0.05( درصد) شد 63درصد در مقایسه با  78(
  

  آنالیز شیمیایی جیره هاي آزمایشی -2جدول 
  جیره آزمایشی حاوي دانه

 1انرژي یا ماده مغذي  جیره آزمایشی شاهد  کتان اکسترود شده 

  ماده خشک (درصد)  50  02/50
  انرژي قابل متابولیسم (مگاکالري در کیلوگرم)  66/2  65/2
  انرژي خالص شیردهی (مگاکالري در کیلوگرم)  71/1  7/1
  کربوهیدرات هاي غیر فیبري (درصد)  3/41  2/41
  چربی خام (درصد)  9/5  9/5
  پروتئین خام (درصد)  60/16  7/16
  تئین خام)پروتئین غیرقابل تجزیه درشکمبه (درصد از پرو  9/39  01/40
  پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (درصد از پروتئین خام)  1/60  99/59
  دیواره سلولی (درصد)  3/31  10/31

  کلسیم (درصد)  1  1
  فسفر ( درصد)  52/0  52/0
  سدیم ( درصد)  48/0  48/0

  تعیین شده است. CNCPSاز طریق نرم افزار جیره نویسی  -1
  

داري روي اولین جیره هاي آزمایشی تاثیرات معنی 
) DFS( بعد از طی شدن دوره انتظار اختیاري تلقیح

نداشت هر چند که کاهش عددي در گاوهاي تغذیه شده 
 59با دانه کتان اکسترود شده در مقایسه با گروه شاهد (

روز) مشاهده شد. تعداد تلقیح به  61در مقایسه با  روز
ازاي آبستنی نیز در گروه تغذیه شده با دانه کتان 

بود که در مقایسه با گروه شاهد  41/2اکسترود شده 
کاهش نشان داد. بعد از زایش به  4/0) حدود 78/2(

 6-علت ترشح ایکوزانوئیدها که از منشا چربیهاي امگا
پس از زایش بوده به پاك شدن رحم و جمع شدن آن 

 PGF2αکمک می کنند، که یکی از این ایکوزانوئیدها 
) C20:4 n=6می باشد که از منشا آراشیدونیک اسید (

در رحم تولید می گردد. تغذیه اینگونه چربیها بخصوص 
اگر قبل از زایش شروع شود باعث کاهش جفت ماندگی، 
کاهش بیماریهاي رحمی و بهبود سیستم ایمنی در 

). Thatcher & Staples, 2007می گردد ( حوالی زایمان
روز پس از  21پس از زایش ( 6-اما تغذیه چربیهاي امگا

مانند  2زایش) به علت تولید فرآورده هاي التهابی گروه 
PGF2α  بقا جسم زرد، و جنین را تحت تاثیر قرار داده و

باعث کاهش غلظت پروژسترون خون می گردد که در 
ا به صورت معکوس تحت نهایت وضعیت تولیدمثلی ر

)، Thatcher & Staples, 2007تاثیر قرار می دهد (
تري به علت تغییر تولید -بنابراین چربیهاي غنی از امگا

ترکیبات ضد التهابی و کاهش ترکیبات التهابی در بدن و 
 PGF2αمانند  2همچنین کاهش ترکیبات التهابی گروه 

جسم زرد پس و استرادیول به بقا و ماندگاري فولیکول و 
از زایش کمک کرده و از طریق حفظ جسم زرد باعث 

 Ambrose etد (بهبود غلظت پروژسترون خون می گردد

al., 2006 & Nasrollahi 2011( ؛ در مطالعه حاضر دانه
 30کتان اکسترود شده به علت داشتن اسیدهاي چرب (

کربنه از  18درصد) بخصوص ترکیبات غیر اشباع  35تا 
درصد کل چربی دانه کتان) مانند  50ي (تر-نوع امگا

)  EPA, C20:5n-3د (ــــاسی کــانوئیــوزاپنتــــایک
) و آلفا DHA, C22:6n-3(دکوزاهگزانوئیک اسید 

) مسیر مشابهی را ALA, C18:3n-3لینولئیک اسید (
 Ambrose؛ Thatcher & Staples, 2007دنبال می کند (

et al., 2006 اینگونه چربیها به علت ). عالوه بر این تغذیه
تاثیرات که بر افزایش سرعت رشد و تعداد فولیکول هاي 
بالغ و همچنین افزایش اندازه فولیکول ها دارند، سبب 
کاهش فاصله تخمکریزي پس از زایش و از سرگیري 

 Thatcher & Staples, 2007چرخه تخمدانی می شوند (
Ambrose et al., 2006 ؛Thomas et al., 1997 .( از این
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 دانه کتان اکسترود شده در این مطالعه تغذیه جهت
با کاهش فاصله چرخه تخمکریزي و افزایش  احتماال

فعالیت چرخه تخمدانی باعث کاهش روزهاي باز شده 
عالوه بر این تغذیه چربیهاي بلندزنجیر پس از زایش  بود.

تري به علت افزایش سطح -بخصوص از منبع امگا
د عملکرد تولیدمثلی نقش داشته کلسترول خون در بهبو

باشد، زیرا کلسترول به عنوان یکی از پیش نیازهاي 
اصلی سنتز پروژسترون خون در جسم زرد بوده به 
طوري که گاوهایی که کلسترول باالیی دارند، سطح 

 ,.Herrera et alپروژسترون خون آنها باالتر بوده است (

 ,.Wonnacott et al؛ Childs et al., 2008؛  2009

). غلظت پروژسترون خون بخصوص زمانی که از 2010
چربیهاي پروتکت شده استفاده می گردد افزایش 

). این غلظت Lopes et al., 2009محسوسی می یابد (
باالي پروژسترون خون ناشی از تغذیه اسیدهاي چرب 

بلند زنجیر ارتباط مستقیمی با درصد آبستنی گاوهاي 
). همچنین Santos et al., 2008مورد مطالعه دارد (

تغذیه چربیهاي بلندزنجیر غیر اشباع باعث افزایش سطح 
انسولین خون گاوها شده که در نتیجه آن مانع بیان 
بعضی از آنزیم هاي سیتوکرومی شده که در کاتابولیسم 

) Lemley et al., 2008و تجزیه پروژسترون نقش دارند (
وها و گیرایی که در نتیجه آنها بهبود درصد آبستنی گا

گاوهاي مورد مطالعه می باشد و در نتیجه درصد گاوهاي 
آبستن در مطالعه حاضر به طور معنی داري باالتر از 
گروه شاهد بود. در بعضی از مطالعات نیز اضافه کردن 
چربی به جیره تاثیري روي غلظت پروژسترون خون 
نداشت. به طوري که حتی در این مطالعات سطح 

درصد کاهش نشان داد که  50ن گاوها تا پروژسترون خو
علت این امر استفاده از چربی هاي غنی از لینولئیک 

  ).Robinson et al. 2002اسید بوده است (
  

  تاثیر تغذیه دانه کتان اکسترود شده بر روي تولید شیر، خوراك مصرفی و پارامترهاي تولیدمثلی  -3جدول 
  جیره حاوي دانه جیره شاهد 

 ود شدهکتان اکستر
SEM P-value 

 72/46 77/45 تولیدي (کیلوگرم در روز)خام شیر 
92/3  82/0  

  89/0  11/2  89/42  87/42  1درصد چربی 4شیر تصحیح شده بر اساس 

  54/0  83/1  54/40  67/39  2شیر تصحیح شده بر اساس انرژي

  48/0  08/0  89/1  85/1  3بازده تبدیل خوراك به شیر

 08/26 45/25 در روز)ماده خشک مصرفی (کیلوگرم 
75/2 76/0  

 13/59 43/61 فاصله اولین تلقیح پس از زایش
11/2 50/0  

 68/128a 15/112b روزهاي باز
88/3 04/0  

 41/2 78/2 تعداد تلقیح به ازاي هر آبستنی
51/0  29/0  

 b 78 a 63 درصد دام هاي آبستن
73/3 03/0  

  55/0  35/0  04/3  96/2  میانگین اسکور بدنی
  79/0  22/0  - 02/0  09/0  ات اسکور بدنیتغیر

  (کیلوگرم چربی تولیدي) × 15(کیلوگرم شیر تولیدي) +  × 4/0درصد چربی=  4.شیر تصحیح شده بر اساس 1
گرم  × 2/24گرم در کیلوگر چربی+ ( × 3/38( ×. شیر تصحیح شده بر اساس انرژي = کیلوگرم شیر تولیدي در روز 2

  3140 ÷) 07/20گرم در کیلوگرم الکتوز +  × 54/16در کیلوگر پروتئین+ 
  کیلوگرم ماده خشک مصرفی  ÷. بازده تبدیل خوراك به شیر = کیلوگر شیر خام تولیدي 3

b,a می باشد. 05/0: حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر معنی دار بودن تیمارهاي آزمایشی در سطح  
  
ع در این مطالعه با توجه اینکه به طور خاص از مناب 
تري استفاده شده بود به نظر می رسد که تاثیرات -امگا

مثبتی بر افزایش سطح پروژسترون گاوها داشته است. 
در مطالعه دیگري تغذیه گاوهاي شیري بعد از زایش که 
میانگین اسکور بدنی پایینی داشته (میانگین اسکور بدنی 

درصد اسیدهاي چرب  60) با دانه هاي روغنی حاوي 2
تاثیري روي غلظت پروژسترون خون نداشت غیر اشباع 

که علت این امر این بوده که دام ها از منبع انرزي چربی 
تغذیه شده جهت نگهداري (افزایش وزن و اسکوربدنی) و 
نه براي عملکرد تولیدمثلی استفاده کرده بودند 
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)Herrera et al., 2009 اما با توجه به اینکه میانگین .(
د مطالعه در آزمایش فوق تقریبا اسکور بدنی گاوهاي مور

تري سبب افزایش -یکسان بوده در نتیجه منابع امگا
  درصد آبستنی و عملکرد تولیدمثلی شده است.

  نتیجه گیري کلی
دانه کتان به میزان یک کیلوگرم به ازاي  استفاده از

باعث  180پس از زایش تا روز  21 از روز هر راس
ام هاي آبستن و افزایش عملکرد تولیدمثلی، درصد د

 همچنین کاهش تعداد تلقیح به ازاي هر آبستنی و
ولی تاثیري بر عملکرد روزهاي باز در گله خواهد شد. 

  تولیدي و ماده خشک مصرفی دام ندارد. 
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