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خالصه :
موضوع این مقاله بررسی تغییر نسبت اسید اولئیک ( )cis-9 C18:1به اسید پالمیتیک ( )C16:0خوراک بر قابلیت هضم
مواد خوراکی ،پارتیشن بندی انرژی و میزان تولید در گاوهای شیری بود .گاوهای بر اساس تولید در  3بلوک (کم تولید
(54/2کیلوگرم در روز) ،متوسط تولید ( 43/0کیلوگرم در روز) و پرتولید ( 00/0کیلوگرم در روز)) قرار گرفتند .گاوها
مورد آزمایش  1/4درصد مکمل چربی دریافت کردند .مکمل چربی شامل  .1مکمل چربی با نسبت  00به  10اسید
پالمیتیک به اسید اولئیک  .2مکمل چربی با نسبت  33به  13اسید پالمیتیک به اسید اولئیک  .3مکمل چربی با نسبت 00
به  25اسید پالمیتیک به اسید اولئیک  .5مکمل چربی با نسبت  00به  30اسید پالمیتیک به اسید اولئیک .افزایش نسبت
اسید اولئیک در مکمل چربی در گاوهای کم تولید باعث کاهش شیر تصیح شده بر اساس چربی ،شیر تصحیح شده بر
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اساس انرژی و بازده تولید انرژی شیر در گاوهای کم تولید شد اما در گاوهای پرتولید باعث افزایش این شاخص ها
شد .افزایش مصرف اسید اولئیک اثری بر تولید شیر ،پروتئین و الکتوز گاوهای کم شیر و متوسط شیر نداشت اما باعث
افزایش در گاوهای پرتولید شد .افزایش مصرف اسید اولئیک بدون تاثیر منفی بر مصرف ماده خشک ،باعث
افزایش تغییرات وزن بدن و  BCSدام ها شده است .افزایش مصرف اسید اولئیک باعث افزایش قابلیت هضم اسیدهای
چرب ( 10و  10کربنه) شد .در گاوهای کم تولید با افزایش مصرف اسید اولئیک ،تولید چربی کاهش یافت .این کاهش
چربی شیر از طریق کاهش سنتز دنووو و اسیدهای چرب  Mixedصورت گرفت ولی سنتز اسیدهای چرب preformed

تغییر نکرد .اما در گاوهای پرتولید افزایش مصرف اسید اولئیک از طریق افزایش تولید اسیدهای چرب ساخته شده از
طریق دنووو و اسیدهای چرب  preformedمیزان تولید چربی افزایش یافت .در کل نتایج این مطالعه نشان
داد که گاوهای پرتولید ( 06کیلو گرم در روز) با افزایش مصرف اسید اولئیک و گاوهای کم تولید
( 54کیلو گرم در روز) با افزایش مصرف اسید پالمیتیک بهترین پاسخ را به سطوح مختلف اسید
اولئیک به اسید پالمیتیک مکمل چربی نشان می دهند.

مقدمه:
استفاده از مکمل های چربی در تغذیه دام به عنوان بهبود دهنده غلظت انرژی جیره ،تولید شیر و اسکور بدنی مطرح
است .اگرچه به طور کلی مکمل های چربی باعث افزایش تولید شیر شده است ،اما در مورد بازده تولید شیر و
پارامترهای تولید مثلی تنوع زیادی هنگام مصرف مکمل های چربی متنوع مشاهده شد .عالوه بر آن مکمل های چربی
مشابه در جیره های متفاوت ،پاسخ های متنوعی ایجاد می کند .درک اثرات متفاوت اسیدهای چرب مختلف بر تولید
شیر و پارتیشن بندی انرژی بدن بسیار مهم است و اخیرا اثرات خاص اسیدهای چرب در مطالعات مختلف مورد بررسی
قرار می گیرد .مطالعات کمی در مورد نسبت اسیدهای چرب مختلف بر تولید انجام شده است .اخیرا بر اساس مطالعه de

 Souza et al., 2018افزایش مصرف مکمل چربی با سطح باالیی از اسید پالمیتیک ( 00درصد) باعث افزایش بازده
انرژی شیر و انتقال انرژی به سمت تولید شیر نسبت به تیمارهای بدون مکمل چربی شد .اما در تعدای از مطالعات مکمل
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های چربی دارای ترکیبی از اسید پالمیتیک و اسید اولئیک (مانند پرشیافت پالس) افزایش انتقال انرژی به سمت ذخیره
در بدن را ایجاد کرد .این نتایج نشان می دهد که اسید پالمیتیک و اسید اولئیک توانایی انتقال مواد
مغذی بین غده پستان و بافت چربی را دارند .به همین علت می توان از مکمل های چربی با اسیدهای چرب
مختلف در مواقع خاص مدیریتی و متابولیکی دام به منظور اهداف مورد نظر استفاده کرد .متاسفانه تعداد مطالعات بسیار
کمی ترکیب اسید پالمیتیک و اسید اولئیک را مورد بررسی قرار داده اند .عالوه بر آن نتایج متفاوت حاصل از اسیدهای
چرب در مطالعات مختلف می تواند به دلیل مراحل مختلف فیزیولوژیکی دام باشد .سطح تولید دام اثر متقابلی با تغذیه
مکمل چربی دارد و می تواند یکی از عوامل تاثیر در تنوع پاسخ ها تولیدی در گاو باشد .بر اساس مطالعه Palmquist

 and Jenkins 1980گاوهای کم تولید نسبت به پرتولید تحت تاثیر مکمل های چربی قرار نمی گیرند .برای مثال،
مکمل های غنی از اسید پالمیتیک باعث افزایش تولید چربی صرف نظر از تولید شیر می شود .اما
اسید استئاریک باعث افزایش مصرف ماده خشک و تولید شیر در گاوهای پرتولید می شود و اثری در
گاوهای کم تولید ندارد .دلیلی برای اثر متقابل مصرف اسید استئاریک و سطح تولید در میزان پاسخ گویی ذکر
ن شده است اما پیشنهاد شده که گاوهای پرتولید پاسخ بهتری به اسید استئاریک موجود در مکمل چربی نشان می دهند.
بنابرا ین موضوع این مطالعه بررسی تغییر نسبت اسید اولئیک به اسید پالمیتیک مکمل چربی در گاوهایی با تولید شیر
مختلف بر قابلیت هضم مواد مغذی ،پارتیشن بندی انرژی و تولید شیر بود .در این مطالعه فرض شد که با افزایش سطح
اسید اولئیک موجود در مکمل چربی انرژی به سمت ذخیره در بدن سوق پیدا می کند.

مواد و روش ها :
این آزمایش برای بررسی اثر متقابل سطح تولید و نسبت های مختلف اسید اولئیک به اسید پالمیتیک طراحی شد .از 30
گاو هلشتاین به صورت  split-plotدر طرح مربع التین استفاده شد .به همه دام ها به مدت  15روز خوراک بدون استفاده
از مکمل چربی قبل از شروع آزمایش داده شد .دام ها در  3بلوک  12راسی بر اساس میزان تولید قرار گرفتند .گروه 1
شامل گاوهای کم تولید ( 54/2کیلوگرم در روز با  140روز شیردهی) ،گروه  2شامل گاوهای متوسط تولید
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( 43/0کیلوگرم در روز با  104روز شیردهی) و گروه  3شامل گاوهای پرتولید ( 00/0کیلوگرم در روز با  105روز
شیردهی) بود 5 .تیمار مربوط به اسیدهای چرب از مصرف  2مکمل چربی تجاری (مکمل چربی خالص به صورت اسید
چرب غنی از اسید پالمیتیک با نام تجاری  Nutracor; Wawasan Agrolipids, Johor, Malaysiaو مکمل چربی
کلسیمی با نام تجاری  )Nutracal; Wawasan Agrolipidsبه وجود آمد .با این دو مکمل چربی ترکیبی متفاوت از
اسیدهای چرب در جیره ظاهر شد .تیمار اسیدهای چرب مورد آزمایش شامل تیمار  :1مکمل چربی با نسبت  00به 10
اسید پالمیتیک به اسید اولئیک ،تیمار  :2مکمل چربی با نسبت  33به  13اسید پالمیتیک به اسید اولئیک ،تیمار  :3مکمل
چربی با نسبت  00به  25اسید پالمیتیک به اسید اولئیک ،تیمار  :5مکمل چربی با نسبت  00به  30اسید پالمیتیک به اسید
اولئیک بود .مکمل چربی  1/4درصد ماده خشک در جیره دام ها مورد استفاده قرار گرفت .گاوها در جایگاه ها تای
استال مورد آزمایش قرار گرفتند .مصرف خوراک به صورت روزانه یادداشت شد .نمونه ها و اطالعات مربوط به تولید،
قابلیت هضم ،متابولیت های پالسما و هورمون ها در  4روز انتهای آزمایش (روز  31الی  34آزمایش) ثبت شد .نمونه
های مدفوع ( 500گرم) و خون ( 14میلی لیتر) هر  14ساعت در  4روز آزمایش (جمعا  0نمونه برای هر گاو در هر دوره)
گرفته شد .وزن بدن  3بار در هفته اندازه گیری شد BCS .در روز ابتدای آزمایش و در روز انتهای آزمایش توسط  3نفر
آموزش دیده شده به دام ها داد شد.
محاسبه ( Energy partitioningتقسیم بندی انرژی)
تقسیم بندی و ذخیره انرژی ( )Energy partitioningدر بدن طبق توضیحات و روش  Souza and Lock 2018مورد
سنجش قرار گرفت .تقسیم انرژی به صورت دو بار در هفته با نمونه گیری از شیر و اندازه گیری غلظت چربی ،پروتئین و
الکتوز سنجش شد .وزن بدن  3بار در هفته و  BCSتوسط  3نفر در روز ابتدای آزمایش و انتهای آزمایش اندازه گیری
شد .انرژی مصرفی ،NEL ،انرژی دفعی ،بازده انرژی ذخیره شده در بافت ها مطابق  NRC 2001محاسبه شد.
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در جدول زیر پروفایل اسیدهای چرب مشخص است.
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