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 (1)بخش  53مقاله شماره 

Effect of stearic or oleic acid on milk performance and 

energy partitioning when fed in diets with low and high 

rumen active unsaturated fatty acids in early lactation 

(Part 1) 

 

دارای میزان کم و زیاد در جیره های اولئیک  استئاریک و اسید اثرات اسید

و پارتیشن بندی  شیر تولیدعملکرد  اسیدهای چرب غیر اشباع فعال در شکمبه بر

 گاوهای ابتدای دوره شیردهی انرژی

 :مشخصات مقاله
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 : خالصه

محافظت شده در جیره هایی با  (OA) و اسید اولئیک (SAاستئاریک )این مقاله به دنبال تعیین اثرات استفاده از اسید 

بر عملکرد تولید شیر و پارتیشن بندی انرژی در  (RUFA) میزان زیاد و کم اسیدهای چرب غیر اشباع فعال درشکمبه

 ی. در آزمایش اول جیره های دارای میزان کمتشکیل شد آزمایش 2از این مقاله  گاوها ابتدای دوره شیردهی بود.

شامل مکمل چربی  1بود. تیمارهای مورد استفاده در آزمایش  (LRUFA) فعال در شکمبه اسیدهای چرب غیر اشباع

 بود. در آزمایش دوم از  (LRUFA-SA) اسید استئاریکمکمل چربی غنی از و  (LRUFA-OA) اسید اولئیک غنی از
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افزایش یافت.  (HRUFA) فعال در شکمبه در نتیجه میزان اسیدهای چرب غیر اشباع ،درصد روغن سویا استفاده شد 2

اسید مکمل چربی غنی از و  (HRUFA-OA) اسید اولئیک غنی ازمکمل چربی  تیمارها شاملهم  2در آزمایش 

هفته بعد از  15الی  2به مدت و راس گاو چند بار زایش کرده  53در هر آزمایش از بود.  (HRUFA-SA) استئاریک

( جیره های غنی از اسید استئاریک نسبت به جیره های غنی از اسید اولئیک LRUFA) 1 زایش استفاده شد. در آزمایش

 5/3، بیشتر کیلوگرم در روز شیر تصحیح شده بر اساس انرژی 8/5، بیشتر مصرف ماده خشککیلو گرم در روز  4/2

وزن بدن، باالنس تغییرات  LRUFA آزمایش در تولید کردند.کیلوگرم در روز چربی بیشتری  2/3درصد چربی بیشتر و 

بدن بین تیمارها تفاوت معنی داری انرژی و انرژی وارد شده به شیر، بافت های بدن و انرژی هزینه شده برای نگهداری 

 4/1( جیره های غنی از اسید استئاریک نسبت به جیره های غنی از اسید اولئیک HRUFA) 2در آزمایش  نداشت.

. در آزمایش تغییر خاصی نکردداشت اما تولید شیر و ترکیبات شیر گرم در روز مصرف ماده خشک بیشتری کیلو

HRUFA اریک نسبت به اسید اولئیک دارای تمایل به افزایش در وزن بدن، داشتن باالنس جیره های غنی از اسید استئ

در کل، مکمل های چربی غنی از اسید استئاریک نسبت به اسید مثبت انرژی و کاهش بازده خوراک بود. 

اولئیک مصرف ماده خشک بیشتری داشت اما اثرات روی تولید شیر و چربی شیر متفاوت بود و بستگی 

 RUFAمکمل های چربی غنی از اسید استئاریک هنگامی که سطح  جیره پایه داشت. RUFAبه 

 .شتجیره کم باشد بیشترین اثر را در بازده تولید شیر دا

 مقدمه :

گاوهای شیری در ابتدای دوره شیردهی به دلیل عدم هماهنگی بین انرژی مصرفی و نیاز انرژی برای فعالیت های 

افزایش مصرف انرژی  چربی سببمکمل های فیزیولوژیکی و تولید شیر در تعادل منفی انرژی قرار می گیرند. 

اما در مورد این استراتژی  .ش داردمی شود که در بهبود تولید شیر، عملکرد تولید مثلی و متابولیکی نق

نیز وجود دارد. این چالش ها شامل اثرات منفی مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع زیاد بر تخمیر  چالش های زیادی

 شکمبه، اثرات منفی اسیدهای چرب تامین شده از خوراک یا بیوهیدروژناسیون شکمبه
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( بر کاهش درصد چربی، اثرات منفی بر اسیستم ایمنی و C18:2 trans-10 cis-12 و C18:1 trans-10) مانند  

روده باریک، در  .بررسی اثرات اختصاصی اسیدهای چرب بر عملکرد تولید شیر ضروری است .می باشداندوکرینی 

اسیدهای چرب  همچنین، این بافت چربی و چربی شیر اسید استئاریک و اسید اولئیک دو اسید چرب غالب است.

مکمل های  Wu et al. 1993. در مطالعه می باشد موجود در بازار لب مکمل های چربی کلسیمی و هیدروژنهترکیب غا

چربی غنی از اسید استئاریک و نمک های کلسیمی اسید اولئیک در اواسط شیردهی اثر معنی داری بر عملکرد تولیدی 

مکمل های غنی از اسید استئاریک باعث افزایش مصرف ماده  De Souza et al. (2018)در مطالعه اخیر  .ندنداشت

. به دنبال داشتاسید اولئیک کاهش قابلیت هضم مواد مغذی را در اواسط شیردهی  غنی ازخشک شد اما مکمل 

هضم و  .در مورد مقایسه بین اسید استئاریک و اسید اولئیک در تولید شیر ابتدای دوره شیردهی محدود است مطالعات

اثرات اسیدهای چرب همچنین . سیدهای چرب در اوایل و اواسط دوره شیردهی متفاوت استجذب ا

گذشته از مرحله شیردهی، اثرات متنوع سایر مواد مغذی مانند اسیدهای چرب غیر بر تولید شیر متنوع است. نیز مختلف 

در کل گاوها تحت مکمل های چربی . ( بر پاسخ گویی مکمل های چربی اثر گذار استRUFAاشباع فعال در شکمبه )

و دانه های روغنی  می شود. عالوه بر آن مصرف باالی سیالژ ذرت RUFAقرار می گیرند که سبب تفاوت در متنوعی 

اگرچه گاوهای ابتدای دوره شیردهی، برای حمایت از تولید مثل و در جیره ها می شود.  RUFAسبب افزایش مقدار 

می تواند سبب کاهش تخمیر و درصد  RUFAد اما مصرف زیاد نی چرب غیر اشباع دارسیستم ایمنی نیاز به اسیدها

می تواند  RUFA. پس مطالعه مکمل های چربی غنی از اسید استئاریک و اسید اولئیک با توجه به سطح چربی شیر شود

 نحوه پاسخ اسیدهای چرب بر تولید را مشخص کند.

است اما اثرات آن در شکمبه به وسیله فیبر و کربوهیدرات های ره ها در جی RUFAسیالژ ذرت یکی از منابع اصلی 

 اتمطالعاز در جیره نیست. مطابق تعدادی  RUFAمی شود. روغن سویا تنها منبع افزایش دهنده  و سخت محلول پیچیده

اثری منفی بر مصرف ماده خشک مشاهده نمی شود. در این مطالعه از روغن روغن سویا درصد  2کمتر از هنگام مصرف 

 این مقاله به دنبال تعیین  و تعیین اثر بهتر اسید استئاریک و اسید اولئیک استفاده شد. RUFAسویا برای افزایش سطح 
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بر عملکرد  RUFAو اسید اولئیک محافظت شده در جیره هایی با میزان زیاد و کم  استئاریکاثرات استفاده از اسید 

یک ئانرژی در گاوها ابتدای دوره شیردهی بود. هضم و استفاده از اسید استئاریک و اسید اول تولید شیر و پارتیشن بندی

 برای تولید شیر متفاوت است. 

 : مواد و روش ها

 محدود بود و مدت آزمایش طوالنی، دو آزمایش مجزا صورت گرفت. استفادهی مورد که تعداد دام هاآنجایاز 

اسید استئاریک و اسید اولئیک در غالب دو آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. مکمل چربی غنی از تیمارهای آزمایشی 

 در جیره ها همراه باRUFA (HRUFA ) سطح زیاد 2آزمایش  و درRUFA (LRUFA )سطح کم  1در آزمایش 

الی  2راس گاو چند باز زایش کرده از هفته  53، هر دو آزمایشدر  اسید استئاریک و اولیئک مورد ارزیابی قرار گرفت.

و غنی از اسید  (LRUFA-SA) مکمل غنی از اسید استئاریک 1بعد از زایش مورد استفاده قرار گرفت. در آزمایش  15

و  (HRUFA-SA) مکمل غنی از اسید استئاریک 2و در آزمایش  RUFAدر سطح کم  (LRUFA-OA) اولئیک

در  RUFAمورد سنجش قرار گرفت. برای افزایش  RUFAدر سطح زیاد  (HRUFA-OA) غنی از اسید اولئیک

 Energy Booster 100 (35% C16:0, 54%مکمل خالص از درصد روغن سویا استفاده شد.  2آزمایش دوم از 

C18:0, and 10% C18:1 cis-9 مکمل چربی کلسیمی از ( برای تامین اسید استئاریک وMegalac (44% C16:0, 

6% C18:0 and 35% C18:1 cis-9 درصد  2/1. شد( برای تامین اسید اولئیک در آزمایش ها استفادهEnergy 

Booster 100  درصد  4/1باMegalac  لیل سطح )به د شدباعث تامین مقدار مشابهی از اسیدهای چرب در جیره ها

 درصد چربی مکمل های خالص(. 99درصد مکمل های کلسیمی و  83چربی 
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 نتایج و بحث :

 مصرف ماده خشک و اسیدهای چرب

درصد  33/3به  11/3از  C18:0، غلظت LRUFA-OAنسبت به تیمار  LRUFA-SAتیمار  LRUFAدر آزمایش 

درصد به  53/3از  C18:1 cis-9درصد و غلظت  99/3درصد به  91/3از  C16:0ماده خشک افزایش یافت اما غلظت 

در آزمایش  (.بود در آزمایش اول مشابه درصد ماده خشک کاهش یافت )بقیه اسیدهای چرب بین دو تیمار  53/3

HRUFA  تیمارHRUFA-SA  نسبت به تیمارHRUFA-OAغلظت ، C18:0  درصد ماده خشک  92/3به  25/3از

درصد  85/3درصد به  19/1از  C18:1 cis-9درصد و غلظت  52/1درصد به  43/1از  C16:0افزایش یافت اما غلظت 

درصد ولی در آزمایش  9/1غلظت اسیدهای چرب غیر اشباع LRUFA . در آزمایشماده خشک کاهش یافت

HRUFA  درصد ماده خشک بود. 5غلظت اسیدهای چرب غیر اشباع 

 مطالعه بفرمایید. 63ترجمه مقاله را در مقاله شماره امه اد
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