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چکیده
امروزه در صنعت دامپروری از چربیها بهعنوان مکملهای تغذیهای در تنظیم جیره حیوانات نشخوارکننده استفاده
می شود .از منابع چربی مختلف مورد استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان میتوان به چربی موجود در علوفهها و دانههای
روغنی و مکملهای چربی تجاری همانند نمکهای کلسیمی اشاره کرد .چربیها پس از قرار گرفتن در محیط شکمبه توسط
میکروارگانیسمها لیپولیز و متعاقبا هیدروژنه میشوند .تغذیه اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه در زمانهای مختلف به
گاوهای شیری سبب کاهش درصد چربی شیر ،افزایش تولید شیر و بهبود سالمت دام میشود .استفاده از مکملهای چربی
در دوره انتقال یکی از راهکارهای تغذیهای برای مقابله با توازن منفی انرژی میباشد .دانهی سویای اکسترود شده سبب
بهبود وضعیت متابولیکی حیوان در دوره انتقال میشود و استفاده از چربیها در قالب نمکهای کلسیمی سبب بهبود قابلیت
هضم مواد مغذی در دستگاه گوارش گاوهای دوره انتقال میشود .استفاده از منابع چربی خنثی مثل اسیدهای چرب کلسیمی
در جیره میشها باعث افزایش درصد چربی شیر میشود ولی اگر مقدار این منابع به بیش از  12گرم به ازای هر رأس در
روز برسد ،باعث کاهش درصد چربی شیر میشود .چربی جیره با فرآهم آوردن اسیدهای چرب بهعنوان پیشساز کلسترول
و پروستاگالندینها می تواند عملکرد تخمدان ،رحم و در کل نرخ آبستنی را تحت تأثیر قرار دهد .استفاده از مکملهای چربی
در قالب نمکهای کلسیمی در جیره گوسالههای شیرخوار سبب بهبود مصرف جیره آغازین ،افزایش وزن و بهبود بازدهی
مصرف خوراک میشود.
کلمات کلیدی :تغذیه ،حیوانات نشخوارکننده ،مکملهای چربی
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ثاقبی و یکانی؛ مروری بر استفاده از منابع چربی در ...
مقدمهطیور...
در

امروزه در صنعت دامپروری از چربیها بهعنوان مکملهای
تغذیهای در قالب اسیدهای چرب ،چربیهای محافظتشده و
دانههای روغنی در تنظیم جیره گاوهای شیرده ،گاوهای خشک،
گاوهای دوره انتقال ،گوسالهها ،میشها ،برهها و بزها استفاده
میشود .دوره انتقال در گاوهای شیری از دو تا سه هفته قبل از
زایمان شروع و تا دو تا سه هفته پسازآن ادامه دارد که با افزایش
تولید شیر و کاهش ماده خشک و موازنه منفی انرژی همراه است
( .)Rezakhani et al., 2020البته پاسخ حیوان به افزودن چربی
تحت تأثیر نوع جیره پایه ،مرحله شیردهی ،توازن انرژی ،ترکیب
چربی و مقدار چربی افزودهشده در خوراک قرار دارد ( Javaheri
 .)barfrushi et al., 2014گاوهای شیری تحت تنش گرمایی از
نظر توازن انرژی شبیه به گاوهای تازهزا هستند .تولید شیر
گاوهای شیری تحت تنش گرمایی معموال طی تابستان کم
میشود و از این رو افزایش عملکرد گاوها در این دوره مورد توجه
است .بهطورمعمول بدون تغییر نسبت علوفه به کنسانتره و با
مصرف مکملهای چربی میتوان تراکم انرژی جیره را افزایش داد
( .)Akhlagi et al., 2016افزودن چربی به جیره گاوها میتواند
اثرات قابل مالحظه ای بر تولید شیر و محتوای چربی و پروتئین
آن و نیز ماده خشک مصرفی داشته باشد (رضاخانی و همکاران،.
 .) 9911مکمل اسید لینولئیک مزدوج با کاهش انرژی مورد نیاز
برای سنتز چربی شیر ،باالنس انرژی را در گاوهای شیری بهبود
میبخشد ( .)Abdolmaleki et al., 2017استفاده از مکملهای
چربی دارای منابع  C18:3n-3و اسیدهای چرب بلندزنجیر
منشعب از آن ،بعد از زایش باعث کاهش از دست رفتن آبستنی،
توسعه جنین ،افزایش سایز فولیکول و درصد آبستنی میشود
( .)Jolazade et al., 2018بهطورکلی استفاده از منابع مختلف
چربی میتواند منافع مختلفی ازجمله بهبود افزایش جذب مواد
محلول در چربی ،اثرات مثبت فیزیولوژیک ،بهبود الگوی
اسیدهای چرب فرآورده ،افزایش بازده انرژی ،کاهش تولید متان
و کاهش اثرات منفی تنش حرارتی را در پی داشته باشد
( .)Gahremani et al., 2020هدف از مطالعه حاضر مروری بر
اثرات مختلف تغذیه مکملهای چربی در تغذیه حیوانات
نشخوارکننده میباشد.
منابع چربی مصرفی در جیره غذایی نشخوارکنندگان

چربیها منابع غنی از انرژی هستند و بدینجهت برای
افزایش انرژی به جیره اضافه میشوند .مقدار انرژی موجود در هر
واحد وزن چربیها  0/00برابر انرژی موجود در هر واحد وزنی
کربوهیدراتها است .چربیهای موجود در خوراکها دارای بازده
انرژی باالتری نسبت به چربی سنتز شده از کربوهیدراتها
هستند (فرهومند  .)9931،ترکیب معمول اسیدهای چرب موجود
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در ترکیب اغلب علوفهها و دانهی غالت ،اسیدهای چرب غیراشباع
ازجمله اولئیک ،لینولئیک و آلفا لینولنیک اسید و حدود 9-9
درصد ماده خشک است .با این حال در اغلب گونههای علوفه
مرتعی ،لینولنیک ،لینولئیک و اولئیک اسید به ترتیب اولین،
دومین و سومین اسید چرب غالب بوده و میزان اسیدهای چرب
بستگی به عوامل مختلفی همانند گونه گیاه ،عوامل مختلف
فیزیولوژیکی از جمله مرحله بلوغ و عوامل محیطی دارد .به عنوان
مثال ،معموال میزان اسیدهای چرب در فصول بهار و پاییز حداکثر
و در فصل تابستان حداقل میباشد .از مکملهای چربی مورد
استفاده در تغذیه دامها میتوان به نمکهای چربی کلسیمی و
مکملهای چربی هیدروژنه اشاره کرد .این مکملهای تجاری
عالوه بر وجود مزایایی همانند داشتن حالت جامد و تسهیل حمل
و نقل ،نگهداری و کاربرد آنها در ترکیب جیرهها ،به منظور
اجتناب از ایجاد اختالل در فرآیند تخمیر و گوارشپذیری الیاف
طراحی شدهاند .گروه دیگر از مکملهای چربی مورد استفاده در
جیرههای غذایی نشخوارکنندگان شامل ترکیبات فرآوری نشده
و دارای توان بالقوه در ایجاد اختالالت گوارشی حاصل از منابع
گیاهی همانند روغن سویا و کانوال ،دانههای روغنی کامل همانند
تخم پنبهدانه و دانهی کامل سویا و منابع حیوانی همانند پیه
ذوب شده و چربی کشتارگاهی میباشد (دهقان بنادکی و
همکاران.)9910 ،
سرنوشت اسیدهای چرب در شکمبه

طی فرآیند ورود و خروج مواد خوراکی به شکمبه ،تغییرات
ساختاری ،محتوایی و عملکردی بسیار وسیعی توسط
جمعیتهای میکروارگانیسمی شکمبه در ساختار انواع ترکیبات
مغذی ورودی به شکمبه ،از جمله چربیها رخ میدهد .فرآیند
تغییر صورت گرفته بر روی منابع چربی خوراک دربردارندهی
فرآیند لیپولیز به منظور آزادسازی اسیدهای چرب از ساختار
گلیسرولی موجود در بافتهای گیاهی یا منابع چربی حیوانی و
متعاقب آن ،فرآیند زیست هیدروژندار شدن به منظور تبدیل
اسیدهای چرب غیراشباع به محصوالت اشباعشده با هدف کاهش
اثرات سوء آنها بر عملکرد و زندهمانی میکروارگانیسمهای
شکمبه است .گیلسرول تولیدی طی فرآیند لیپولیز وارد
فرآیندهای تخمیری شده و منجر به تولید اسیدهای چرب فرار
میشود .معمولترین ترکیب مزدوج تولیدی تحت شرایط عادی
شکمبهای طی فرآیند زیست هیدروژندار شدن اسید لینولئیک
است .ایزومرها و اشکال هندسی و فضایی متعددی از اسیدهای
چرب مزدوج در شکمبه طی فرآیند زیست هیدروژندار شدن
توسط آنزیمهای ایزومراز میکروارگانیسمهای شکمبهای ،به
واسطهی کاهش فاصله بین پیوندهای دوگانه در اسیدهای چرب
غیراشباع ورودی به شکمبه ،ایجاد میشود .ایزومر سیس 1-و
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ترانس 99-شناختهشدهترین ایزومر اسید لینولئیک مزدوج
تولیدی در شکمبه است (دهقان بنادکی و همکاران.)9910 ،
تأثیر منابع مختلف چربی بر مقدار و ترکیب شیر در گاوهای
شیرده

تغذیه چربی به گاوهای شیری از گذشتههای دور به عنوان
یک راهکار افزایش غلظت انرژی در جیره اجرا شده است .به
تدریج نگرش استفاده از چربیها به عنوان غلیظ کننده انرژی
جیره به استفاده از اسیدهای چرب ضروری به عنوان میانجیهای
بهبود رشد ،شیردهی و تولیدمثل تغییر کرد ( Santos et al.,
 .)2008پژوهشهای مختلف نشان دادهاند تغذیه اسیدهای چرب
با چند پیوند دوگانه در زمانهای مختلف به گاوهای شیری سبب
کاهش درصد چربی شیر ( ،)Dirandeh et al., 2013افزایش تولید
شیر ( )Jahani-Moghadam et al., 2015و بهبود سالمت دام
( )Dirandeh et al., 2015میشود .مصرف مکمل چربی
محافظتشده نامحلول در شکمبه به صورت مخلوط با
پروبیوتیکها سبب افزایش مقدار و چربی شیر میشود ( Punetha
 .)et al., 2018استفاده از اسید پالمیتیک در جیره گاوهای اوایل
زایش سبب افزایش مقدار شیر تولیدی ،مقدار شیر تصحیحشده
بر اساس سه و نیم درصد چربی ،مقدار چربی شیر ،مقدار پروتئین
شیر و مقدار الکتوز شیر میشود (.)de Souza and Lock, 2019
گاوهای مصرفکننده منابع امگا n-6 ،)C18:2n-6( 6-و گاوهای
مصرفکننده منابع امگا( 3-مکمل چربی ایکوزاپنتانوئیک اسید و
دکوزاهگزانوئیک اسید) بهطور معنیداری  n-3بیشتری در آغوز
تولید میکنند ( .)Jolazadeh et al., 2018استفاده توأم از اسید
آلفالینولنیک و اسید پالمیتیک ،تولید شیر گاوهای هلشتاین را
در اوایل دوره شیردهی افزایش میدهد .همچنین مصرف اسید
آلفا لینولنیک ،درصد و کل چربی شیر گاوهای شیری را در اوایل
دوره شیردهی بهبود میبخشد (.)Zafargandi et al., 2019
تغذیه مکملهای چربی در گاوهای دوره انتقال

دوره انتقال ،دورهای است که  9هفته قبل زایش تا  9هفته
بعد از زایش را شامل میشود و به عنوان یک مرحله حساس در
گاوهای شیری شناخته شده است .یکی از چالشهای اصلی در
دوره انتقال گاوهای شیری ،افزایش ناگهانی احتیاجات غذایی
برای حمایت از شروع شیردهی در زمانی که خوراک مصرفی
پایینتر از احتیاجات است ،میباشد (.)Hashemi et al., 2015
یک ماده مغذی که دربارهی استفاده از آن در این دوره بحث
میشود ،استفاده از مکملهای چربی و مطالعهی اثر انواع
اسیدهای چرب از منابع مختلف میباشد .گنج خانلو و همکاران
( )9919نشان دادند که استفاده از مکمل پودر چربی(حاوی اسید
چرب اشباع) و دانهی سویای حرارت داده شده (حاوی اسید چرب

غیراشباع) ماده خشک مصرفی و نمره بدنی گاوهای دوره انتقال
را تحت تأثیر قرار نمیدهد اما گاوهای تغذیه شده از جیره همراه
با دانهی سویای حرارت داده شده از وضعیت متابولیکی بهتری
برخوردار بودند .تغذیه جیره حاوی اسیدهای چرب اشباع و
غیراشباع در قالب نمکهای کلسیمی در پیش از زایش ،قابلیت
هضم ماده خشک و چربی را افزایش میدهد؛ پس از زایش نیز
قابلیت هضم ماده خشک جیرههای حاوی اسیدهای چرب اشباع
و غیراشباع افزایش مییابد .پس استفاده از منابع چربی در قالب
نمکهای کلسیمی میتواند بدون ایجاد آثار منفی بر عملکرد
گاوهای دوره انتقال ،سبب بهبود قابلیت هضم مواد مغذی در
دستگاه گوارش شود ( .)Rezakhani et al., 2020جیرههای دارای
دانه سویا و دانه کتان اکسترود شده در دوره انتقال با کاهش
غلظت اسیدهای چرب غیراستریفیه و بتاهیدروکسی بوتیرات و
همچنین افزایش غلظت گلوکز میتواند در بهبود سالمت پس از
زایش نقش مهمی داشته باشد (.)Rajabi et al., 2016
تأثیر منابع مختلف چربی بر فعالیت تولیدمثلی در گاوهای
شیری

تغذیه یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تولیدمثل در
پستانداران است و میتواند با تأثیر بر محور هیپوتاالموس-
هیپوفیز تخمدان در تنظیم مسیرهای مربوط به رشد فولیکولی و
تخمکگذاری ،نقش خود را ایفا نماید (.)Veshkini et al., 2014
چربی جیره با فرآهم آوردن اسیدهای چرب بهعنوان پیشساز
کلسترول و پروستاگالندینها میتواند عملکرد تخمدان ،رحم و
در کل نرخ آبستنی را تحت تأثیر قرار دهد .یکی دیگر از
مکانیسمهایی که تغذیه چربی میتواند باروری را در گاوهای
شیری بهبود بخشد ،تأثیرگذاری بر رشد فولیکولی و
تخمکگذاری میباشد ( .)Hashemi et al., 2014تحقیقات انجام
شده توسط  Jolazadehو همکاران ( )0293نشان میدهد که
استفاده از مکملهای چربی با منبع امگا  2و امگا  9در جیره
گاوهای شیری سبب میشود که حیوان زودتر اولین فحلی خود
را نشان دهد و بیماریهای تولیدمثلی نیز کاهش یابد .مشاهده
شده که قطر فولیکول غالب در گاوهای تغذیه شده با جیرههای
مکمل شده با اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه در
مقایسه با اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه افزایش
مییابد ،که نشاندهنده تأثیرات متفاوت اسیدهای چرب بر رشد
فولیکولی است ( .)Bilby et al., 2006استفاده از مکمل چربی
حاوی اسیدهای چرب غیراشباع (n-3ها و n-6ها) میتواند
تغییراتی در جنبههای مختلف فولیکولوژنز ،ازجمله افزایش تعداد
فولیکولها و اندازه فولیکول غالب در گاوهای شیری به وجود آورد
(.)Hashemi et al., 2013
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طیور...مختلف چربی بر گوسالههای شیرخوار
تأثیردرمنابع

چربی و پروتئین از مهمترین ترکیبهای مغذی موجود در
جیره آغازین گوسالههای شیرخوار به منظور افزایش مصرف
خوراک و توسعهی شکمبه در پیش از شیرگیری است ( Hill et
 .)al., 2015چربی در جیره مصرفی گوسالههای شیرخوار ممکن
است از راه جیره آغازین و یا جایگزین شیر وارد شود .افزودن
چربی در جیره گوسالههای شیرخوار در جایگزین شیر بررسیشده
است و نتایج نشان داد ،نوع چربی مصرفی میتواند بر پاسخ حیوان
تأثیر داشته باشد .بهطورکلی مشخصشده است که جیرههای
آغازین از نظر چربی غلظت پایینی داشته که ممکن است سبب
به دست آوردن بیشترین رشد در گوسالههای شیرخوار در پیش
از شیرگیری نشود .همچنین استفاده کردن از چربی سبب بهبود
وضعیت امتیازدهی )اسکور( مدفوعی نیز شده است و درنهایت
بازدهی مصرف جیره آغازین را افزایش داده است ( Hill et al.,
 .)2011استفاده از مکملهای چربی در قالب نمکهای کلسیمی
در جیره گوسالههای شیرخوار سبب بهبود مصرف جیرهی آغازین،
افزایش وزن ،بهبود بازدهی مصرف خوراک و افزایش طول بدن و
عرض سینه میشود ( .)Ahmadian et al., 2015رمضانی و
همکاران ( )9911نشان دادند که استفاده از مکمل اسید
لینولئیک مزدوج همراه با ویتامین  Cسبب افزایش وزن گوسالهها
در ماه دوم میشود و همچنین افزودن مکمل اسید لینولئیک
مزدوج بهطور معنیداری سبب افزایش تعداد لنفوسیتها و
گلبولهای قرمز خون میگردد .افزودن مقادیر مختلف از روغن
ماهی به جیره گوسالههای پرواری ،گزارش شد که مقادیر پایین
تأثیری بر غلظت پروپیونات و نسبت استات به پروپیونات ندارد
ولی مقادیر باالتر باعث افزایش پروپیونات شکمبه میشود
(.)Krizsan et al., 2010
تأثیر منابع مختلف چربی بر ترکیب شیر میشها

گزارش شده است که مقدار ،درصد و ترکیب اسیدهای
چرب شیر گوسفند به نوع نژاد ،تغذیه ،مرحله شیردهی و شرایط
محیطی وابسته است ( .)Pulina et al., 2006منشأ چربی شیر از
اسیدهای چرب حاصل از پالسمای خون که از روده کوچک و یا
بافت آدیپوز (اسیدهای چرب زنجیر بلند) و یا سنتز دنوو از استات
و بوتیرات در غدد پستانی حاصل میشود .عوامل تغذیهای که
تخمیر شکمبه را تحت تأثیر قرار میدهند ،میتوانند الگوی اسید
چرب شیر را تغییر دهند .در واقع نسبت استات به پروپیونات در
مایع شکمبه نقش اساسی را در سنتز اسیدهای چرب شیر
نشخوارکنندگان بازی میکنند .یکی از راهکارهای تغذیهای که
مقدار و الگوی اسیدهای چرب شیر را تحت تأثیر قرار میدهد
افزودن منابع مختلف چربی به جیره نشخوارکنندگان میباشد
( .)Nudda et al., 2014افزودن منابع چربی عبوری مثل اسیدهای
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چرب کلسیمی باعث افزایش درصد چربی شیر میشود ،ولی اگر
مقدار این منابع چربی به بیش از  90گرم به ازای هر رأس در روز
در جیره گوسفند برسد باعث کاهش درصد چربی شیر میشود
( .)Pulina et al., 2006افزودن منابع کلسیمی اسیدهای چرب
غیراشباع با چند پیوند دوگانه حاصل از روغن ماهی (Kitessa et
) al., 2003و روغنزیتون ) (Antongiovanni et al., 2002به
جیرههای میشهای شیرده باعث کاهش درصد چربی شیر نشد .
همچنین نتایج مشابهی در رابطه با تغذیه روغن کتان به گوسفند
( )Caroprese et al., 2011در رابطه با بیتأثیر بودن بر درصد
چربی شیر گزارش شده است.
تأثیر منابع مختلف چربی بر گوسفند

با توجه به افزایش نرخ چندقلوزایی در گوسفند به دلیل
برنامههای اصالح نژادی در سالهای اخیر ،و بیشتر شدن
مشکالت پیرامون زایش ،توجه به تغذیه میشهای آبستن در دوره
انتقال ضروری میباشد .وقوع مشکالت سالمتی در طی این دوره
یکی از عوامل اساسی تأثیرگذار بر عملکرد حیوان پس از زایش
است .افزایش تقاضا برای انرژی و مواد مغذی برای تولید آغوز و
رفع نیازهای متابولیکی که با کاهش اشتها و کاهش خوراک
مصرفی همراه است ،نقطه شروع قرار گرفتن حیوان در توازن
منفی انرژی میباشد که پیشزمینه بروز مشکالت بعدی در
پیرامون زایش و پس از زایش میباشد (.)Wankhade et al., 2017
یکی از راهکارهای تغذیهای جهت افزایش غلظت انرژی جیره و
حداقل کردن توازن منفی انرژی استفاده از منابع مختلف چربی
است ( .)NRC, 2007نتایج مطالعات قهرمانی و همکاران ()9913
نشان داد که افزودن منابع چربی اشباع (پالم) ،امگا 9-و امگا2-
سبب کاهش معنیداری در ماده خشک مصرفی در قبل از زایش
در میشها میشود .درحالیکه استفاده از همین مکملهای
چربی در دوره پس از زایش باعث افزایش معنیداری در ماده
خشک مصرفی میشود .در یک مطالعه دیگر افزودن روغن سویا
(منبع امگا  )2و روغن ماهی (منبع امگا  )9به جیره گوسفندان
ماکویی در قبل از زایش تأثیر معنیداری بر مقدار خوراک مصرفی
نداشته است (.)Khalilvandi and Pirmohammadi, 2016
افزودن منابع چربی اشباع سبب کاهش در قابلیت هضم ماده
خشک و قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی میشود،
درحالیکه سایر منابع چربی (امگا ،9-امگا 2-و اسید لینولنیک
مزدوج) بر قابلیت هضم تأثیری نداشتند ( Gahremani et al.,
.)2018
تأثیر منابع مختلف چربی بر برهها و بزغالهها

نتایج مطالعات صورت گرفته توسط پاشایی و همکاران
( )9919نشان داد که استفاده از پنج درصد دانه روغنی سویا در
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… Saghebi and Yekani; An overview of the use of fat sources in
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جیره پر کنسانتره میتواند اثر مطلوبی بر عملکرد برههای پرواری
داشته باشد .استفاده از روغن غیراشباع (دو درصد روغن ماهی)
و اسانس گیاهی ( 2.0اسانس آویشن) بهصورت همزمان در جیره
غذایی سبب بهبود عملکرد رشد بهخصوص وزن پایان دوره،
افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در برهها میشود.
همچنین این ترکیب میتواند در بهبود صفات الشه بهویژه وزن
الشه در پایان دوره مؤثر باشد ( .)Chashnidel et al., 2017نتایج
پژوهش رضا پرور و همکاران ( )9910نشان داد که روغنهای
سویا و کلزا تا سه درصد میتواند بدون تأثیر منفی بر عملکرد
برههای پرواری به جیره افزوده شوند ،در حالی که افزودن روغن
ماهی در این سطح توصیه نمیشود .استفاده از اسید لینولئیک
مزدوج محافظتشده در شکمبه به همراه پروتئین غیرقابل تجزیه
در شکمبه در جیره بزغالههای کردی سبب بهبود افزایش وزن
روزانه و بازده استفاده از خوراک در کنار کاهش ماده خشک
مصرفی میشود .همچنین این ترکیب دارای بیشترین نیمهعمر
مجانب تولید گاز و کمترین زمان رسیدن به حداکثر گاز تولیدی
میباشد ( .)Poormalek shahi et al., 2019افزودن روغن ماهی
و آویشن به جیره بزغالههای مهابادی سبب افزایش قابلیت هضم
ظاهری چربی و کاهش قابلیت هضم ظاهری الیاف نامحلول در
شوینده خنثی و همچنین افزایش میزان استات شکمبه میشود
(.)Ganj khanloo et al., 2014
نتیجهگیری کلی

نتایج استفاده از مکملهای چربی در جیره نشخوارکنندگان
نمایانگر تأثیر مثبت این مکملها بر عملکرد و سالمتی حیوان
میباشد .استفاده از مکملهای چربی مختلف در جیره گاوهای
دوره انتقال سبب کاهش توازن منفی انرژی و خسارتهای بعدی
ناشی از آن میشود .تأثیر مکملها بر مقدار و ترکیب شیر بستگی
به نوع چربی مصرفشده دارد .وجود چربی در جیره گوسالهها و
برهها سبب بهبود افزایش وزن ،ضریب تبدیل غذایی و بهبود
مصرف جیره آغازین میشود .چربی جیره با فرآهم آوردن
اسیدهای چرب بهعنوان پیشساز کلسترول و پروستاگالندینها
میتواند عملکرد تخمدان ،رحم و در کل نرخ آبستنی را تحت
تأثیر قرار دهد.
منابع
احمدیان ،ا ،.فتاح نیا ،ف ،.تاسلی ،گ .و اکبری قرایی ،م" .)9911( .تاثیر مکمل
چربی (نمک های کلسیمی) در جیره های آغازین حاوی دو سطح
پروتئین عبوری بر عملکرد ،رشد و متابولیت های خونی گوساله های
شیرخوار هلشتاین ".فصلنامه علوم دامی ایران.999-999 ،)91(9 ،
اخالقی ،ب ،.قربانی ،غ ،.کارگر ،ش ،.علیخانی ،م .و سفید مزگی ،ع.)9912( .
" اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید ،گوارش پذیری

مواد مغذی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم زا تحت
تنش گرمایی ".نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان.)9(0 ،
پاشایی ،س ،.قورچی ،ت .و یامچی ،ا" .)9919( .تأثیر منابع خوراکی حاوی
اسیدهای چرب غیراشباع در جیرههای حاوی سطوح مختلف انرژی و
پروتئین بر عملکرد رشد و فرآسنجههای خون برههای پرواری ".نشریه
پژوهش در نشخوار کنندگان.900-929 ،)9(0 ،
پرور ،ر ،.قورچی ،ت .و شمس شرق .م ".)9910( .اثر افزودن روغنهای کلزا،
سویا و ماهی به جیره خوراکی بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی
در برههای پرواری ".نشریه پژوهش در نشخوار کنندگان-19 ،)0(9 ،
.992
پورملکشاهی ،ا ،.فتاح نیا ،ف ،.جعفری ،ه ،.آذرفر ،آ ،.ورمقانی ،ص .و همکاران.
(" .)9913تأثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک
کونژوگه بر عملکرد بزغالههای در حال رشد ".نشریه پژوهش در نشخوار
کنندگان.929-19 ،)9(1 ،
جواهری بارفروشی ،ه ،.توحیدی ،ا ،.صادقی پناه ،ح .و ژندی ،م" .)9919( .اثر
نوع مکمل چربی بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه های خون در دوره
انتقال در گاو هلشتاین ".فصلنامه علوم دامی ایران.000-090 ،)9( 90 ،
چاشنی دل ،ی ،.رستم نژاد ،ز .و تیموری یانسری ،ا" .)9912( .تاثیر روغن ماهی
و اسانس آویشن بر عملکرد پروار ،قابلیت هضم ،اجزا و کیفیت الشه ی
برههای نر داالق ".نشریه پژوهش در نشخوار کنندگان.02-90 ،)9(0 ،
دهقان بنادکی ،م ،.خلیلوندی ،ح .امینی ،ع" .)9910( .تغذیه گاوهای شیری".
انتشارات مدیر فالح ،چاپ اول ،کرج ،ایران.
رجبی ،ی ،.چاشنی دل ،ی .و دیرنده ،ع" .)9910( .تأثیر تغذیه منابع مختلف
چربی در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجههای خونی
گاوهای شیری هلشتاین ".تحقیقات تولیدات دامی.922-10 ،)0(9 ،
رضاخانی ،ا ،.علی جو ،ی .و رضایزدی ،ک" .)9911( .اثر استفاده از مکمل نمک
های کلسیمی اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع بر عملکرد گاوهای دوره
انتقال ".فصلنامه تولیدات دامی.20-00 ،)9(00 ،
رمضانی ،م ،.سیف دواتی ،ج ،.سیف زاده ،ص ،.عبدی بنمار ،ح .و رزم آذر ،و.
( ".)9911اثرات اسید لینولئیک مزدوج و ویتامین  Cبر عملکرد رشد،
غلظت برخی متابولیتها و شمارش سلولهای خونی گوسالههای
شیرخوار هلشتاین ".نشریه پژوهش در نشخوار کنندگان-929 ،)2(0 ،
.992
سمیعی زفرقندی ،م ،.قورچی ،ت ،.اسدی الموتی ،ع ،.قنبری ،ف .و دهقان
بنادکی ،م ".)9913( .اثر اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا-
لینولنیک بر مصرف خوراک ،تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازهزای
هلشتاین ".نشریه پژوهش در نشخوار کنندگان.999-901 ،)1(0 ،
عبدالملکی ،ذ ،.سوری ،م ،.معینی ،م .و توحیدی ،آ ".)9912( .اثر اسید لینولئیک
مزدوج خوراکی و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین  Eبرعملکرد تولیدی
و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین ".نشریه پژوهش در نشخوار
کنندگان .993-929 ،)0(9 ،
فرهومند ،پ ".)9931( .غذاهای دام و طیور (تغذیه ”.)0جهاد دانشگاهی دانشگاه
ارومیه ،چاپ دوم ،ارومیه ،ایران.
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Abstract
Nowadays, in the animal husbandry, fats are used as nutritional supplements in the diet
of ruminants. Various sources of fat used in ruminant nutrition include fats in Feeds,
oilseeds and commercial fat supplements such as calcium salts. Fats are lipolyzed by
microorganisms after being placed in the rumen environment and subsequently
hydrogenated. Feeding fatty acids with several double bonds at different times to dairy cows
reduces the percentage of milk fat, increases milk production and improves animal health.
The use of fat supplements during the transition period is one of the nutritional strategies to
deal with the negative energy balance. Extruded soybeans improve the metabolic status of
the animal during the transition period, and the use of fats in the form of calcium salts
improves the digestibility of nutrients in the digestive tract of transitional cows. Adding
inert fat sources such as calcium fatty acids to ewes' diets increases the percentage of milk
fat, but if the amount of these sources reaches more than 90 grams per head per day, it
reduces the percentage of milk fat. Dietary fat can affect the function of the ovaries, uterus,
and overall pregnancy rate by providing fatty acids as precursors to cholesterol and
prostaglandins. The use of fat supplements in the form of calcium salts in the diet of infant
calves improves the intake of the initial diet, weight gain and improves feed efficiency.
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