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 چکیده

درصد( و اسید اولئیک  73در این مطالعه اثرات جیره فالشینگ دارای نمک های کلسیمی اسیدهای چرب غنی از اسید پالمیتیک )

با گروه کنترل ) کیلوگرم مورد بررسی قرار گرفت. 03با وزن حدود  Barkiمیش نژاد  73درصد( بر عملکرد تولید مثلی  6/77)

گروه مصرف کننده در حد اشتها و  در روز کنسانتره به همراه علوفه به ازای هر راسکیلوگرم  1راس( خوراک پایه که شامل  11

. جیره کردنددر روز مکمل چربی کلسیمی مصرف  به ازای هر راسگرم  13نمک کلسیمی اسیدهای چرب خوراک پایه به همراه 

 PGF2αقرار گرفت. فحلی با تزریق  تفادهمورد اسروز بعد از جفت گیری(  73روز قبل از جفت گیری و  73)روز  63ها برای 

میش های مصرف کننده نمک های کلسیمی اسیدهای چرب نسبت به تیمار کنترل تفاوت معنی داری در  همزمان سازی شد.

، درصد( 1در مقابل  درصد 1/1) زایش میشنسبت به  متولد شدهزنده تعداد بره درصد(،  1/3درصد در مقابل  13دوقلوزایی )

مصرف نداشت.  وجود جنین و نرخ بره زایی زنده مانیدرصد(، آبستنی، 13درصد در مقابل  1/31ماده به نر در بره ها ) نسبت جنس

مکمل چربی کلسیمی باعث افزایش معنی دار تعداد فولیکول ها وتعداد فولیکول های بزرگ شد. غلظت استروژن سرم در تیمار 

 پیکوگرم در میلی 6/01)نسبت به تیمار کنترل  PGF2αروز بعد از تزریق  7میلی لیتر( پیکو گرم در  7/11مکمل چربی کلسیمی )
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لوتئال بین تیمارها مشاهده نشد. ضخامت سام زرد و غلظت پروژسترون در فاز تفاوت معنی داری در تعداد اج بود. باالترلیتر(  

 میلی متر( بیشتر بود. 1/11میلی متر( نسبت به تیمار کنترل ) 17مصرف مکمل چربی کلسیمی ) هنگام تشکیلزرد در حال اجسام 

کنترل باالتر بود. بین تیمارها تیمار ( تیمار مکمل چربی از HDLو  LDLغلظت متابولیت های چربی )تری گلیسرید، کلسترول، 

( تفاوتی وجود نداشت. باتوجه به نتایج مصرف نمک های ASTو  ALTو آنزیم های کبدی ) گلوکزدر غلظت توتال پروتئین، 

تعداد کلسیمی اسیدهای چرب میش ها در خوراک فالشینگ باعث افزایش غلظت متابولیت های لیپیدی و بهبود نرخ دو قلوزایی، 

 و نرخ ماده به نر بره ها می شود.بره زنده متولد شده نسبت به زایش میش 

 مقدمه

راهی برای افزایش غلظت انرژی در نشخوارکنندگان  ،کلسیمی کردن اسیدهای چرب شکمبه به وسیله عبوری کردن چربی ها از

مصرف افزودنی های انرژی زا همانند نمک های کلسیمی اسیدهای چرب احتماال از طریق تعدیل فعالیت هیپوتاالموس و است. 

یق اثر گذاری بر ساختار تخمدان احتماال تولید بر فعالیت تخمدان ها تاثیر گذار هستند. همچنین مصرف مکمل چربی از طرهیپوفیز 

ژنز و میزان تخمک گذاری دارند که از طریق ومواد تغذیه ای یک اثر تحریک کننده بر فولیکول پروژسترون را افزایش می دهد.

بهره  عالوه بر این، اقدامات تغذیه ای طراحی شده برای افزایش مکمل های طوالنی مدت یا کوتاه مدت اعمال می شوند.مصرف 

، فصل پرورش همزمان با گرمسیر مناطقمعموال در  .تولید مثل یک جایگزین مناسب برای درمان های هورمونی هستنددر وری 

کلسیمی شده در طول این زمان بحرانی  تابستان و افزایش دما، رطوبت و کاهش کیفیت مواد خوراکی است. مکمل های چربی

بنابراین مطالعه حاضر  .می شودافزایش عملکرد تولید مثل و غلبه بر کمبود مواد غذایی  پرورش، باعث تامین انرژی مورد نیاز برای

 .انجام شد Barki میش های نژاد با هدف بررسی تأثیر مکمل نمک های کلسیمی اسیدهای چرب بر فعالیت تخمدان

 ها مواد و روش

راس میش  11برای هر تیمار  کیلوگرم استفاده شد. 03وزن ساله با متوسط  0تا  7، میش چند باز زایش کرده 73در این مطالعه از 

تنظیم شد. اطالعات مربوط به وضعیت هوا )دما و رطوبت( ثبت شد.  NRC 1985مورد استفاده قرار گرفت و جیره ها بر اساس 

گرم در  13که جیره پایه به همراه  مصرف کننده مکمل چربیو تیمار  (جیره فالشینگکنترل ) تیمارتیمارهای مورد آزمایش شامل 

 درصد اسید لینولئیک،  8درصد اسید پالمیتیک، 73درصد اسید اولئیک،  6/77کلسیمی بود. مکمل چربی شامل روز مکمل چربی 
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روز بعد  73تا  روز قبل از همزمان سازی فحلی و جفتگیری 73جیره ها از  درصد اسید استئاریک بود. 1/0اسید میریستیک و  7/1

نمونه های خون میش ها قبل از شروع مصرف مکمل چربی، حین مصرف و در انتهای از آن در معرض میش ها قرار گرفت. 

 و ALT، تری گلیسریدها، آنزیم های کبدی )HDL ،LDLآزمایش گرفته شد. پارامترهای خونی شامل پروتئین کل، کلسترول، 

AST بررسی تعداد فولیکول ها و  استروژن سنجش شد. برای همزمان سازی میش ها، اندازه گیری(، گلوکز به همراه پروژسترون و

 .ندو ضخامت اجسام زرد تمام میش ها سونوگرافی شد

 نتایج

 عملکرد تولید مثلی

میش ها مصرف کننده دو قلوزایی در . (1)جدول  درصد میش ها آبستن بودند 133روز بعد از جفتگیری  73در هر دو تیمار 

روز  31 راس( بیشتر اما معنی دار نبود. 10راس از  1راس( نسبت به تیمار کنترل ) 11راس از  7) های کلسیمی اسیدهای چرب نمک

 درصد بود. 9/91درصد اما در تیمار کنترل  133بعد از تلقیح زنده مانی جنین در تیمار مصرف کننده مکمل چربی 

 

( و نسبت جنس ماده به نر 1/1مصرف کننده مکمل چربی  و تیمار 1میش )تیمار کنترل تعداد بره زنده متولد شده نسبت به زایش 

 ( در بره ها بین تیمارها اختالف معنی داری وجود نداشت.1به  6/1و تیمار مصرف کننده چربی  1به  1)تیمار کنترل 
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میش های مصرف کننده مکمل چربی کلسیمی نسبت به  .هز خود نشان نداد الگوی رفتار فحلی بین تیمارها تفاوت معنی داری

 ( اما معنی دار نبود اما ضخامت جسم زرد1بیشتری داشتند )جدول  فولیکول های بزرگکل فولیکول ها و تعداد تیمار کنترل تعداد 

بزرگ،  ضخامت فولیکول هایاختالف خاصی در . بود ( به طور معنی داری در میش های مصرف کننده چربی بیشتر7)جدول 

 مشاهده نشد.بین تیمارها  ، تعداد اجسام زرد و غلظت پروژسترونتعداد و ضخامت فولیکول های کوچک

 

در ضخامت فولیکول های بزرگ، تعداد و ضخامت فولیکول های کوچک، تعداد اجسام زرد و  و معنی داری اختالف خاص

 غلظت پروژسترون بین تیمارها نبود.
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در تیمارهای مصرف کننده  LDLو  HDLمتابولیت های مربوط به متابولیسم لیپیدها در بدن شامل کلسترول، تری گلیسرید، 

ت لظغاما غلظت گلوکز خون کاهش معنی داری از خود نشان داد.  یمکمل چربی کلسیمی نسبت به تیمار کنترل افزایش معنی دار

 .بین تیمارها اختالفی نداشتپروتئین کل و آنزیم های کبدی 

 بحث

پیچیدگی های تولید مثلی و ترکیبات متفاوت  نتایج متفاوت و متناقضی دارد. در گاو و گوسفند تغذیه چربی بر عملکرد تولید مثلی

شرایط را برای بررسی اثرات مکمل چربی سخت و گیج  مکمل های چربی به همراه شرایط محیطی و کیفیت متفاوت علوفه ها

 پیدا کرد بهبود آبستنیبا مصرف مکمل چربی کلسیمی نرخ  مشخص شد که تعدادی از بررسی ها در گاو شیریکننده می کند. در 

نرخ گیرایی و آبستنی تحت تاثیر قرار نگرفت. باید توجه داشته باشیم  نیز وجود دارد که مطالعات امااما نرخ گیرایی کاهش یافت. 

تاثیر  مطالعات امادرصد اسید لینولئیک بود  8درصد اسید اولئیک و  6/77درصد،  73یتیک آزمایش میزان اسید پالم که در این

 .Morsy et alمشابه با این آزمایش در مطالعه  .ه اندغنی از اسید لینولنیک و لینولئیک بودمعموال بر تولید مثل در میش ها  گذار 

گرم مکمل چربی به ازای هر راس میش در روز( درصد ماده زایی نسبت به  31و  13نیز با مصرف مکمل چربی کلسیمی ) 2008

بسیار بحث برانگیز است و اغلب تحت تاثیر ترکیبات  بره و گوسالهاثرات مکمل خوراکی بر جنسیت  تیمار کنترل بیشتر بود.

افزایش مصرف اسیدهای چرب در این آزمایش اما نیاز به مطالعات بیشتری دارد.  قرار می گیردخوراک حین جفتگیری و آبستنی 

ه زایی شدباعث افزایش درصد ماده احتماال در زمان جفتگیری و آبستنی غیر اشباع با چند پیوند دوگانه به خصوص اسید اولئیک 

کاهش ازدست رفتن جنین ماده می شود )یت به گلوکز باعث سو حسا گلوکز افزایش غلظت Green et al. 2008بر اساس  .است

در این مطالعه نیز تیمار مصرف کننده مکمل چربی غلظت گلوکز کمتری نسبت به تیمار . (غلظت گلوکز افزایش بره های ماده

های مصرف کننده مکمل چربی نسبت به تیمار کنترل دارای تعداد کل  میش .(در نتیجه ماده زایی بیشتر بود) کنترل داشت

و شدت  فولیکول ها ترشح کننده استرادیول )بروز دهنده فحلی نای .ندبیشتری بود(  PGF2αروز بعد از تزریق  7فولیکول ها )

روز در تیمار مصرف کننده  7تا  PGF2αآن( هستند. همین امر باعث افزایش معنی دار غلظت استرادیول از روز صفر تزریق 

تعداد بره متولد شده به دلیل افزایش نرخ تخمک  .(با مصرف مکمل چربی کلسیمی تر فحلیدر نتیجه بروز بیش) مکمل چربی شد

طریق مصرف مکمل چربی قبل گذاری )متاثر از مصرف مواد خوراکی قبل از جفت گیری( افزایش یافت. فراهم کردن انرژی از 

 می شود و راهی جدید برای ارتباط بین  گیری احتماال باعث افزایش نرخ تخمک گذاری از طریق تغییر متابولیسم لیپیدها از جفت
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لیپید و فعالیت تخمدان ها است. در مطالعات مختلف استفاده از مکمل چربی با اسیدهای چرب بلند زنجیر  –متابولیسم کلسترول 

جیره احتماال از طریق متابولیت ها و هورمون چربی افزایش اندازه و تعداد فولیکول ها قبل از تخمک گذاری شده است. باعث 

افزایش استروژن بعد از تزریق  باعث افزایش توسعه فولیکولی خواهد شد. GnRHهای متابولیکی اثر گذار بر ترشح هورمون 

PGF2α  پیش ماده تمام استروئیدها است که می  لیپیدی مانند کلسترول را افزایش دهد. کلسترولمی تواند غلظت متابولیتهای

نتایج این آزمایش نشان می دهد، که مکمل  .)اثرات مکمل چربی بر باالنس انرژی( بهبود باالنس انرژی در دام شود منجر بهتوانند 

اهمیت استفاده از اسید ) و تعداد اجسام زرد اثر گذار نیستبر غلظت پروژسترون  PUFAاز  فقیرچربی غنی از اسید اولئیک و 

همان طور که توضیح داده شد، مصرف مکمل چربی کلسیمی باعث افزایش متابولیت  .(لینولئیک و اسید لینولنیک در تولید مثل

لیپوپروتئین های غنی از تری  روده ای ( شد این عمل از طریق افزایش ترشحکلسترول، تری گلیسرید و...خون ) لیپیدیهای 

خون  HDLو  LDLرشح کلسترول به وسیله روده و افزایش کلسترول، مکمل چربی باعث افزایش ت. همچنین باشدمی  گلیسرید

 می شود. 

 نتیجه گیری

درصد( باعث افزایش فحلی، دو قلوزایی،  6/77درصد( و اسید اولئیک ) 73مصرف مکمل چربی کلسیمی غنی از اسید پالمیتیک )

هنگام جفت گیری باعث افزایش مکمل چربی کلسیمی عالوه بر آن، نرخ آبستنی و افزایش نسبت جنس ماده به نر در بره ها شد. 

 می شود.متابولیت های لیپیدی خون، تمایل به افزایش تعداد فولیکول ها و افزایش ضخامت جسم زرد 
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 شرکت بازدید فرمایید. و شبکه های اجتماعی برای دسترسی به مقاالت بیشتر از وبسایت 
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