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اسیدهای چرب معمول در جیره گاوهای شیری–
Fatty acid Carbon:Double Bonds Double bond position

Myristic 14:0

Palmitic 16:0

Palmitoleic 16:1 Cis-9

Stearic 18:0

Oleic 18:1 Cis-9

Linoleic 18:2 Cis-9, 12

Linolenic 18:3 Cis-9, 12, 15

Arachidonic 20:4 Cis-5, 8, 11, 14

Eicosapentaenoic 20:5 Cis-5, 8, 11, 14, 17

Docosahexaenoic 22:6 Cis-5, 7, 10, 13, 16, 19    

7
8

کل اسیدهای 

(گرم)چرب

یونجه خشک 

(60)

سیلویی ذرت

(260)

دانه غالت 

(350 )

کنجاله ها 

(60)

پنبه دانه 

(230)

پودر چربی 

(300)

گراس تازه و سیلوشده
یونجه تازه
دانه کتان

پودر ماهی
روغن ماهی

جلبک ها

یونجه خشک و سیلوشده
دانه ذرت

ذرت سیلوشده
دانه غالت تقطیری

پنبه دانه
دانه سویا

9 10

تفاوت در مقدار و الگوی اسیدهای چرب جیره پایه

چربی

چربی خام
(عصاره اتری)

تأمین انرژی

چربی

اسیدهای چرب

,تخمیر، هضم و آثار متابولیکی
انرژی

11

پروتئین چربی
اسيدهای آمينه•

اسيدهای آمينه ضروری•

به تأمين در جيره غذايیعدم نياز •
متيونين، ليزين•
(اسيدهای آمينه محدود کننده)

(اسيدآمينه ضروری10)

اسيدهای چرب•

اسيدهای چرب ضروری•

نياز به تأمين در جيره غذايی
(18:2)لينولئيك اسيد-
(18:3)لينولنيك اسيد-

(اسيد چرب ضروری2)
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دلیل پیچیدگی تغذیه اسیدهای چرب ضروری در گاوهای شیری چیست؟

13

اسیدهای چرب غیراشباع 
خوراک

اسیدهای چرب اشباع 
در روده 

بيوهيدروژناسيون

14
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میزان لینولئیک اسید مصرفی و آماده جذب در  گاوهای شیری
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میزان استئاریک اسید مصرفی و آماده جذب در  گاوهای شیری

مقدار مصرفی
مقدار رسيده به روده

در 
م 

گر
وز

ر

17

آیا اسیدهای چرب اشباع توان جذب دارند؟ چرا 

بیوهیدروژناسیون؟

ثر بی او محافظت شده چرا به منابع 
PUFAنیاز داریم؟

18



شرکت تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند 1/21/2018

-پردیس کشاورزی دانشگاه تهران-سمینار البرز و قزوین
96دی 4

1بهار 1شمارة ،74دامی ایران، دورة ،علوم ؛ خلیلوندی بهروزیار و همکاران19

طبقه بندی انواع چربی ها در شکمبه

انواع چربی ها

کارایی انتقال اسیدهای چرب

محافظت نشده در شكمبه محافظت شده در شكمبه

تأثیر بر شکمبه

غيرفعال در شكمبه فعال در شكمبه

غيراشباعاشباع

20

یک گاو چه میزان اسید چرب ضروری نیاز دارد؟

21

.شیر را تشکیل می دهنددرصد چربی 8تا 2اسیدهای چرب ضروری 
.درصد از طریق شیر دفع می شود3/4کیلوگرم با چربی 40در روز اسیدهای چرب ضروری در گاوهای با میانگین تولید گرم 60حدود 

؟میزان دریافت اسیدهای چرب ضروری از طریق جیره چقدر است

22

در روز با استفاده از جیره پایه بدون مکمل چربی محافظت شدهگرم 60حداکثر 

روشهاي مختلف محافظت کردن

چربي

ده
 ش

ت
فظ

حا
 م

ای
 ه

بی
چر

ع 
وا

ان نمك های کلسيمی

دانه های روغنی

مكمل های فرمالدئيدی

انواع آميد اسيدهای چرب

ژل های کامپوزيت

23

ند؟مکمل های مختلف چربی چه میزان اسیدهای چرب ضروری تامین می کن

24

تر بیوهیدروژناسیون وسیع
در شکمبه
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میکلسیمحافظت شکمبه ای اسیدهای چرب غیراشباع 

ید و اثر الگوی اسیدهای چرب، تکنولوژی تول
اندازه ذرات

25

چرب غیراشباع رسیده به شیردان دردرصد اسیدهای 
(یره شاهدتصحیح شده برای ج)مختلف گوسفندان تغذیه شده با منابع 

26

ی اثر استفاده از مکمل های چرب
بر  تولید و ترکیب شیر

27

28

6 desaturase

Elongase

Dihomo- -
Linolenic acid

(C20:3)

Linoleic acid
(C18:2)

n-6 Family

 Linolenic acid
(C18:3)

Arachidonic Acid
(C20:4)

Eicosapentaenoic acid
(C20:5)

Linolenic acid
(C18:3)

n-3 Family

Stearidonic acid
(C18:4)

Eicosatetraenoic acid
(C20:4)

5 Desaturase

29 30

Omega – 3
ANTI-

INFLAMMATORY

Omega – 6
INFLAMMATORY
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فاشباع مختلچرب اسیدهای در متابولیسم تفاوت 

C16 vs. C18 FA

31

32

 استئاریک اسید مهمترین اسیدچرب خروجی از شکمبه و بیشترین میزان اسیدچرب جذب شده است
 اصلی موجود در بافت های بدن نیستاستئاریک اسید اسیدچرب.
ید استبخش زیادی در استئاریک اسید موجود در بافت چربی حاصل تطویل زنجیر پالمتیک به استئاریک اس.

(Smith et al., 2006)

33 34

افزایش تولید شیر یا افزایش درصد چربی شیر؟

35 36
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37

38

39 40

نقش استئاریک اسید در بهبود فراهمی گلوکز

41

فرایندتحریکوکربوکسیالزپیرواتآنزیمفعالیتوبیانافزاشسبباسیداستئاریک
.دهدمیافزایشنیزراکربسچرخهدراگزالواستاتفراهمیوشدهگلوکونئوژنزیس

دروییجصرفهسببکبددراکسیداسیونقابلچرباسیدهایدریافتیافزایشبااسیداستئاریک
.شودانرژیمنفیتعادلدورهطیگلوکزمصرف

دهدشافزایالکتوزبهدسترسیافزایشواسطهبهراشیرتولیدیمیزانتواندمیاسیداستئاریک.
پاسخما،پالسگلوکزباالیهایغلظتنیازمندوانرژیدریافتبهبیشترنیازوباالتولیدباگاوهای

.میدهنداسیداستئاریکحاویهایمکملبهبیشتریتولیدی

(Smith et al., 2006); White et al. (2011).
42
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43

اسید پالمتیک بر  پروفیل اسیدهای اثر 
چرب شیر

44

45

46

اثر منابع اسیدپالمتیک بر تغییرات وزن بدن

0    1     2     3       4       5      6      7      8      9      10   11   12

Phase 4 Phase 6Phase 5

Dry 
Matter 
Intake

Body Weight

Milk 
Production

Peak DMIPeak Milk Tail End

تغذیه هدفمند اسیدهای چرب

استفاده از مکمل اسیدهای چرب
 اثرات انرژی زایی

افزايش غلظت انرژی جيره

افزايش توليد و ترکيب شير
اثرات فوق انرژی زایی

مقابله با تنش حرارتی

بهبود کارايی توليدمثلی

47

مود؟آیا میتوان در گاوهای تازه زا از منابع اسیدهای چرب اشباع استفاده ن

48
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49

درصد جریه های پس از 2درصد جریه قبل از زایش و 1/5دوره شریدهی، +95ات -50جریه های غذایی از 

زایش

اب دانه ذرت جایگزین شدند3و 2ممکل های چریب در تامیر 
50

دوره شریدهی15جریه های غذایی از  روز 

اب دانه ذرت جایگزین شدند3و 2ممکل های چریب در تامیر 

51

52

پاسخ خطی افزایش تولید شیر به مصرف مکمل کلسیمی روغن ماهی

Bilby, et. al., University of FL, 2006; Moussavi, et. al., Cornell  University, 
2007; Santos, Greco, et. al., University of FL, 2013. Trt P<.01, Linear P<.01

های یکسان از نظر انرژی و میزان چربی و جیره 
نتایج های پالم بوده و در جایگزینی با مکمل

بدست آمده بواسطه تأمین اسیدهای چرب ضروری و 
های قبل و ایجاد تعادل در نسبت آنها در جیره

زایشپس از 

53

54

بر آیا نسبت اسیدهای چرب مختلف می تواند
متابولیسم و تولید تأثیرگذار باشد؟
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6-و امگا 3در حیوانات مصرف کننده نسبت مختلف اسیدهای چرب غیراشباع امگا ( کیلوگرم در روز)میزان ماده خشک مصرفی 

_ TMR with a ratio of n6:n3 FA of 4:1 – R4
– TMR with a ratio of n6:n3 FA of 5:1 – R5
– TMR with a ratio of n6:n3 FA of 6:1 – R6

55

6-و امگا 3میزان تولید شیردر حیوانات مصرف کننده نسبت مختلف اسیدهای چرب غیراشباع امگا 

56

6-و امگا 3میزان تولید شیرتصحیح شده برای چربی  در حیوانات مصرف کننده نسبت مختلف اسیدهای چرب غیراشباع امگا 

57

6-و امگا 3کارایی تولید شیر در حیوانات مصرف کننده نسبت مختلف اسیدهای چرب غیراشباع امگا 

58

:پاسخ به مکمل چربی میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد

 (درجه غيراشباع بودن، طول زنجيره کربنی)اسيدهای چرب مكمل مصرفی الگوی
سطح توليد و مرحله فيزيولوژيكی دام
 و نوع چربی جيره پايهسطح
 جيرهساير ترکيبات موجود در
نوع طرح آزمايشی مورد استفاده

59 60

ک باال مکمل اسیدهای چرب اشباع با مقدار اسیداستئاری
عادل سبب افزایش میزان خوراک مصرفی، تولید شیر و ت

.انرژی دام می شوند

منابع مصرف منابع بی اثر اسیدهای چرب اشباع بخصوص
شودغنی از اسیدپالمتیک در دوره انتقال توصیه نمی
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به مقاومت اسیدهای چرب و 

انسولین

باثرات متابولیکی اسیدهای چر

61

62

63

نیایماز ایجاد چالش شمارش سلول های بدنی شیر پس 

64

یمنیااز ایجاد چالش غلظت پروتئین های فاز حاد پالسما پس 

آزمایش 
اول

جملهازالتهابیعواملتولیددرپالمتیکاسیداثرTNF – alpha
مختلفهایبافتدرIL-6و

وپایهلیپولیزافزایشوچربیبافتدرانسولینیمقاومتایجاد
انسولینبهپاسخعدمتشدیدوپالسماNEFAافزایششده،تحریک

65

افزایش شرایط التهابی سبب افزایش لیپولیز و
.آزادسازی چربی و مقاومت انسولینی می شود

66
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67

گا
ام

-6

لم
پا

از زایش در پاسخ به نوع مکمل چربی قبل از زایششیوع کتوزیس بعد میزان 

Selberg, et. al., 2004, University of Florida-Gainesville Trt P<.01, 

68

69

یرتغییر الگوی اسیدهای چرب ش
اثر بر سالمت مصرف کننده و آینده 

صنعت تولید شیر

70

71

3-استفاده از اسيدهای چرب غيراشباع محافظت شده و افزايش نسبت امگا
ايمنی، می تواند عالوه بر بهبود الگوی اسيدهای چرب شير، سبب بهبود وضعيت

.شودبهبود ميزان و کارايی توليد شير و اجزای شير بهبود متابوليسم و 
اثر بر تولیدمثل

72
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73 74

ارتباط متابولیسم انرژی در دوره انتقال و باروری

75

Size of 

Dominant follicle

16.5 mm

18.7 mm

Diet

1.68 Mcal/kg DM

0% Ca-LCFA

1.68 Mcal/kg DM

2.2% Ca-LCFA

Lucy et al., 1993 JDS 76:1014
76

6S. E.Mو 3-امگا6-امگا3-امگاپالم

تعداد

0/76b1.18a1/29a1/23a0/16(مترمیلی9<)های بزرگ فولیکول
8/14b9/14a9/24a8/93a0/15هاکل فولیکول

(مترمیلی)اندازه 

ریزی تخمک)ترین فولیکول بزرگ

(کننده
c13/20ab15/74b14/65a16/560/40

6/85ab7/97b8/34a6/39b0/67(میلی متر)دومین فولیکول بزرگ 

رأس گاو شیری هلشتاین چندبار زایش24
روز پس از زایش 50روز قبل از زایش ات 30

77

میزان بازگشت به فحلی و جفت ماندگی پس از اولین تلقیح

78

2600
رأس گاو 
و تلیسه
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تعداد گاوهای تخمک گذاری 
روز اول شیردهی30کننده در 

79

مقدمه

15:1
or Higher

5:1
or LOWER

 کاهشPGF2α
کاهش سیتوکین ها
افزایش اندازه فولیکول
بهبود عملکرد جسم زرد
تضمین تولید پروژسترون
رشناسایی آبستنی توسط ماد
 نرخ باروری اولیه افزایش
 رویانافزایش ماندگاری
جلوگیری از جذب جنین

 PGF2αافزایش
 افزایش سیتوکین ها
 افزایش فعالیت نوتروفیل ها
 افزایش پروتئین های فاز حاد 
 کاهش کتوزیس و متریت 
 گیرایی اولین تلقیح افزایش میزان 
 ایمنی و آمادگی سیستم افزایش وضعیت التهابی 

80

1به 5
ریا پایین ت

1به 15
یا باال تر

6-امگا

قبل از زایش
3-امگا

تازه زا و باروری

زایشنرخ گیرایی اولین تلقیح پس از 

Santos et al.,2008, University of Florida – Gainesville Trt P<.05, 

لم
پا

گا
ام

-6

در پاسخ به نوع مکمل اسیدهای رویان کیفیت 

چرب در دوره انتقال

Santos et al.,2008, University of Florida – Gainesville Trt P<.01, 
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لم
پا گا

ام
-6
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اثر نوع اسیدهای چرب جیره بر نرخ آبستنی

یشیرگاوهای و بازگشت به فحلی در گیرایی تلقیح نرخ 

لم
پا

ی
اه

م گا
ام

؛  
ی

اه
م

-
6

ش 
زای

از 
ل 

قب

لم
پا

ی
اه

م
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بر تولید مثلاثرات چربی

(2007، جوشم، 2004، کولنز و همكاران، 2006پتيت، )بهبود سالمت رحم 

، کريم و 1991گرامرر و کررول، )تغییر در اندازه فولیکول غالب  
(2005، استاپلس و تاچر، 2001همكاران، 

افببزایش غل ببت پروژسببترون در  ببی فبباز 
(2006، امبروز و همكاران، 1998استاپلس و همكاران، )لوتئال 

فوالدی و 2005، ادامياک و همكاران، 2004کری و همكاران، )افزایش کیفیت اووسیت و جنین 
(2009، گارنسورسی و همكاران، 2006همكاران، 

تحریک یا مهار ساخت پروستاگلندین رحمی 
(2008، سيلوستر و همكاران، 2005وانگ و دی، )

(2008گارنسورسی و همكاران، )بهبود توزان منفی انرژی 
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زمان مناسب برای آغاز مصرف مکمل 
اسیدهای چرب غیراشباع؟

Take a step BACK!!!!

Have a look to your calves

آیا نیاز به مکمل اسیدهای چرب ضروری در گاوهای دوره انتقال وجود دارد؟

85

86

دالیل بهبود کارایی در اثر استفاده از مکمل های چربی
محافظت شده

87

بهبود ارزش انرژی زایی خوراک
 کاهشHI
مقابله با آثار تنش حرارتی
بهبود وضعیت متابولیکی
کاهش میزان بسیج چربی های بدن
فراهم نمودن امکان افزایش مصرف خوراک

طح موارد فوق الذکر به شدت وابسته به مرحله فيزيولوژيكی، س
.توليدی، نوع چربی مصرفی و اجزای جيره پايه دارد

کاهش خطر ابتال به کبد چرب و کتوزیس
بهبود عملکرد کبد در گلوکونئوژنز
 بهبود شرایط دستگاه گوارش و جلوگیری از کاهشpH
نهای پیشگیری از توسعه اسیدوزیس، تولید توکسی

میکروبی و آبسه های کبدی
تأمین اسیدهای چرب ضروری
زینی کاهش تولید سرامیدها و عوامل التهابی در اثر جایگ

با مکمل های پالمی
بهبود پاسخ به انسولین

استراتژی های مصرف چربی
 درصد 3تا محدود نمودن مصرف چربی در جیره حداکثر

ماده خشک

 استفاده از چربی های محاف ت شده و بی اثر در شکمبه

 استفاده از جیره های کامال مخلوط و تغذیه چربی در

مقادیر کم و دفعات زیاد در  ول روز

 پیشگیری از افت پروتئین شیر

پیشگیری از کاهش مصرف خوراک

انرزی درصد 16داکثر بودن پاسخ تولید شیر با تأمین ح

حالص شیردهی از  ریق چربی

 استفاده از منابع مختلف چربی بر اساس نوع

نیاز و مرحله شیردهی

88

ظیفه چربی ها بیش از  در گاوهای شیری پرتولید وِ
.تأمین انرژی است

الگوی اسید چرب مناسب گله شما بستگی به عوامل 
مختلف از جمله وضعیت فیزیولوژیکی و مرحله تولید 

.دام شما دارد

مصرف اسیدهای چرب غیراشباع ضروری در وضعیت های 
مختلف فیزیولوژیکی بخصوص در دوره انتقال می تواند 

تولید، تولیدمثل و افزایش ماندگاری دامتضمین کننده 
.باشدکاهش هزینه های درمان و حذف در گله و 

کالم آخر

89
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91 92

یانفرادپذیریگوارشمیزانگیریاندازهاست،مصرفیمیزانازبیشرودهبهورودیاسیداستئاریکمیزانکهاینبهباتوجه
در.شودمیلینولئیکولینولئیکاولئیک،واقعازبیشواسیداستئاریکپذیریگوارشواقعازکمتربرآوردسببچرباسیدهای

شودمیاسیدپالمتیکواستئاریکبینپذیریگوارشیکسانمقادیرسببمورداینگرفتندرنظرکهحالی

93 94

:اثر مکمل های چربی غیراشباع بر درصد چربی شیر تابعی از
ميزان مصرف مكمل
نوع اسيدهای چرب موجود در ترکيب مكمل
نوع روش محافظتی
 ترکيب علوفه جيره پايه
 نشاسته جيره سطح
 سطح توليد
 مرحله فيزيولوژيكی دام

95

و اثر بر چربی شیرCLAتولید 

منابع تأمین اسیدهای چرب شیر؟
ود؟آیا استفاده از مکمل های چربی سبب افت چربی شیر می ش
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چربی شیر 

:عوامل غیرتغذیه ای
ژنتيك
مرحله شيردهی
فصل
دفعات زايش
دمای محيط

:عوامل تغذیه ای
ميزان الياف جيره غذايی
اندازه قطعات الياف
سطح و نوع نشاسته جيره
رفتار مصرف خوراک
اسيدهای چرب غيراشباع جيره
دفعات تغذيه
کارايی مخلوط کردن خوراک
ميزان جداسازی خوراک
 تراکم دام
ولع مصرف خوراک
رقابت سر آخور
استفاده از افزودنی ها
يونوفرها 97
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لینولئیک اسید                           

(سريع)ايزومراز 
Butyrvibrio fibrisolvens

رومنیک اسید      
(  سريع)ردوکتاز  

Butyrvibrio fibrisolvens

واکسنیک اسید 
(  آهسته)ردوکتاز 

Clostridium proteoclasticum

استئاریک اسید           

در شکمبه و لینولنیک فرایند بیوهیدروژناسیون اسید لینولئیک
در جیره های با علوفه باال

لینولنیک اسید                           

Cis-9, trans-11, cis-15 18:3                          

Trans-11, cis-15 18:2

واکسنیک اسید 

استئاریک اسید           
99

100

آیا افت چربی شیر سریع رخ می دهد؟
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تولیدیCLAشکمبه و نوع pHارتباط بین 

103 104

زن بدناثر منابع مختلف چربی بر میزان شیرتولیدی تصحیح شده و و


