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 نشخوارکنندگان تغذیه در چربی منابع از استفاده بر مروری

 2 وحید یکانی و *9مریم ثاقبی

 چکیده

ای در تنظیم جیره حیوانات نشخوارکننده استفاده های تغذیهعنوان مکملها بهامروزه در صنعت دامپروری از چربی

های ها و دانهتوان به چربی موجود در علوفهشود. از منابع چربی مختلف مورد استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان میمی

ها پس از قرار گرفتن در محیط شکمبه توسط کلسیمی اشاره کرد. چربیهای های چربی تجاری همانند نمکروغنی و مکمل

ف به های مختلهای چرب با چند پیوند دوگانه در زمانشوند. تغذیه اسیدهیدروژنه می ا  ها لیپولیز و متعاقبمیکروارگانیسم

ربی های چستفاده از مکملشود. اگاوهای شیری سبب کاهش درصد چربی شیر، افزایش تولید شیر و بهبود سالمت دام می

سویای اکسترود شده سبب  یباشد. دانهای برای مقابله با توازن منفی انرژی میدر دوره انتقال یکی از راهکارهای تغذیه

لیت های کلسیمی سبب بهبود قابها در قالب نمکشود و استفاده از چربیبهبود وضعیت متابولیکی حیوان در دوره انتقال می

ی های چرب کلسیممثل اسیداستفاده از منابع چربی خنثی شود. های دوره انتقال میمغذی در دستگاه گوارش گاوهضم مواد 

گرم به ازای هر رأس در  12شود ولی اگر مقدار این منابع به بیش از ها باعث افزایش درصد چربی شیر میدر جیره میش

ساز کلسترول عنوان پیشهم آوردن اسیدهای چرب بهآره با فرشود. چربی جیروز برسد، باعث کاهش درصد چربی شیر می

ی چربی هاتواند عملکرد تخمدان، رحم و در کل نرخ آبستنی را تحت تأثیر قرار دهد. استفاده از مکملها میو پروستاگالندین

ن و بهبود بازدهی های شیرخوار سبب بهبود مصرف جیره آغازین، افزایش وزهای کلسیمی در جیره گوسالهدر قالب نمک

 شود. مصرف خوراک می

 ی چربیهاتغذیه، حیوانات نشخوارکننده، مکمل :کلیدی کلمات

 02-30: پیاپی( 18)شماره  3، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_80839.html 
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 ... در چربی منابع از استفاده بر مروری؛ یکانیو  ثاقبی       

 ...طیور در

 

 9311 زمستان، (پیاپی هجده شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 مقدمه

های عنوان مکملها بهپروری از چربیامروزه در صنعت دام

شده و های محافظتهای چرب، چربیای در قالب اسیدتغذیه

های روغنی در تنظیم جیره گاوهای شیرده، گاوهای خشک، دانه

ها استفاده ها و بزها، برهها، میشهای دوره انتقال، گوسالهگاو

های شیری از دو تا سه هفته قبل از گاوشود. دوره انتقال در می

ازآن ادامه دارد که با افزایش زایمان شروع و تا دو تا سه هفته پس

تولید شیر و کاهش ماده خشک و موازنه منفی انرژی همراه است 

(Rezakhani et al., 2020البته پاسخ حیو .) ان به افزودن چربی

تحت تأثیر نوع جیره پایه، مرحله شیردهی، توازن انرژی، ترکیب 

 Javaheriشده در خوراک قرار دارد )چربی و مقدار چربی افزوده

barfrushi et al., 2014های شیری تحت تنش گرمایی از (. گاو

زا هستند. تولید شیر های تازهنظر توازن انرژی شبیه به گاو

ری تحت تنش گرمایی معموال  طی تابستان کم گاوهای شی

ها در این دوره مورد توجه رو افزایش عملکرد گاو شود و از اینمی

طورمعمول بدون تغییر نسبت علوفه به کنسانتره و با است. به

توان تراکم انرژی جیره را افزایش داد های چربی میمصرف مکمل

(Akhlagi et al., 2016 افزودن چربی به .)تواند ها میجیره گاو

ای بر تولید شیر و محتوای چربی و پروتئین مالحظهاثرات قابل 

آن و نیز ماده خشک مصرفی داشته باشد )رضاخانی و همکاران.، 

(. مکمل اسید لینولئیک مزدوج با کاهش انرژی مورد نیاز 9911

برای سنتز چربی شیر، باالنس انرژی را در گاوهای شیری بهبود 

های (. استفاده از مکملAbdolmaleki et al., 2017) بخشدمی

زنجیر های چرب بلندو اسید C18:3n-3چربی دارای منابع 

منشعب از آن، بعد از زایش باعث کاهش از دست رفتن آبستنی، 

شود توسعه جنین، افزایش سایز فولیکول و درصد آبستنی می

(Jolazade et al., 2018به .) منابع مختلف طورکلی استفاده از

تواند منافع مختلفی ازجمله بهبود افزایش جذب مواد چربی می

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

های چربی در تغذیه حیوانات اثرات مختلف تغذیه مکمل

  باشد.نشخوارکننده می

 منابع چربی مصرفی در جیره غذایی نشخوارکنندگان

جهت برای ینبدها منابع غنی از انرژی هستند و چربی

شوند. مقدار انرژی موجود در هر افزایش انرژی به جیره اضافه می

برابر انرژی موجود در هر واحد وزنی  00/0ها چربیواحد وزن 

ها دارای بازده های موجود در خوراکها است. چربییدراتکربوه

 هاانرژی باالتری نسبت به چربی سنتز شده از کربوهیدرات

(. ترکیب معمول اسیدهای چرب موجود 9931هستند )فرهومند ،

ی چرب غیراشباع های غالت، اسیدها و دانهدر ترکیب اغلب علوفه

 9-9اولئیک، لینولئیک و آلفا لینولنیک اسید و حدود  ازجمله

های علوفه حال در اغلب گونه ینا باماده خشک است.  درصد

مرتعی، لینولنیک، لینولئیک و اولئیک اسید به ترتیب اولین، 

های چرب غالب بوده و میزان اسید چرب یداسدومین و سومین 

بستگی به عوامل مختلفی همانند گونه گیاه، عوامل مختلف 

 نوانع بهفیزیولوژیکی از جمله مرحله بلوغ و عوامل محیطی دارد. 

میزان اسیدهای چرب در فصول بهار و پاییز حداکثر  معموال مثال، 

 ردموهای چربی باشد. از مکملو در فصل تابستان حداقل می

های چربی کلسیمی و توان به نمکیم هادامدر تغذیه  استفاده

های تجاری های چربی هیدروژنه اشاره کرد. این مکملمکمل

 حملو تسهیل  عالوه بر وجود مزایایی همانند داشتن حالت جامد

 منظور بهها، ها در ترکیب جیره، نگهداری و کاربرد آننقل و

 یری الیافپذگوارشرآیند تخمیر و اجتناب از ایجاد اختالل در ف

های چربی مورد استفاده در اند. گروه دیگر از مکملطراحی شده

های غذایی نشخوارکنندگان شامل ترکیبات فرآوری نشده جیره

و دارای توان بالقوه در ایجاد اختالالت گوارشی حاصل از منابع 

همانند ی روغنی کامل هادانهگیاهی همانند روغن سویا و کانوال، 

ی کامل سویا و منابع حیوانی همانند پیه دانهو  دانهپنبهتخم 

باشد )دهقان بنادکی و ذوب شده و چربی کشتارگاهی می

 (.9910همکاران، 

 های چرب در شکمبهسرنوشت اسید

طی فرآیند ورود و خروج مواد خوراکی به شکمبه، تغییرات 

ساختاری، محتوایی و عملکردی بسیار وسیعی توسط 

های میکروارگانیسمی شکمبه در ساختار انواع ترکیبات یتجمع

دهد. فرآیند ها رخ میمغذی ورودی به شکمبه، از جمله چربی

 یهتغییر صورت گرفته بر روی منابع چربی خوراک دربردارند

آزادسازی اسیدهای چرب از ساختار  منظور بهفرآیند لیپولیز 

های گیاهی یا منابع چربی حیوانی و گلیسرولی موجود در بافت

تبدیل  منظور بهدار شدن متعاقب آن، فرآیند زیست هیدروژن

با هدف کاهش  شدهاشباعاسیدهای چرب غیراشباع به محصوالت 

های یکروارگانیسممی مانهزندها بر عملکرد و اثرات سوء آن

شکمبه است. گیلسرول تولیدی طی فرآیند لیپولیز وارد 

تولید اسیدهای چرب فرار  منجر بهفرآیندهای تخمیری شده و 

ترین ترکیب مزدوج تولیدی تحت شرایط عادی شود. معمولمی

دار شدن اسید لینولئیک ی طی فرآیند زیست هیدروژناشکمبه

هندسی و فضایی متعددی از اسیدهای  است. ایزومرها و اشکال

دار شدن چرب مزدوج در شکمبه طی فرآیند زیست هیدروژن

 بهای، های شکمبههای ایزومراز میکروارگانیسمتوسط آنزیم

 های چربی کاهش فاصله بین پیوندهای دوگانه در اسیدهواسط

و  1-شود. ایزومر سیسغیراشباع ورودی به شکمبه، ایجاد می
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ین ایزومر اسید لینولئیک مزدوج ترشدهشناخته 99-ترانس

  (.9910تولیدی در شکمبه است )دهقان بنادکی و همکاران، 

تأثیر منابع مختلف چربی بر مقدار و ترکیب شیر در گاوهای 

 شیرده

 عنوان های دور بهگاوهای شیری از گذشتهتغذیه چربی به 

 یک راهکار افزایش غلظت انرژی در جیره اجرا شده است. به

عنوان غلیظ کننده انرژی  ها بهتدریج نگرش استفاده از چربی

 هایعنوان میانجیجیره به استفاده از اسیدهای چرب ضروری به 

 ,.Santos et alبهبود رشد، شیردهی و تولیدمثل تغییر کرد )

اند تغذیه اسیدهای چرب های مختلف نشان داده(. پژوهش2008

های مختلف به گاوهای شیری سبب با چند پیوند دوگانه در زمان

(، افزایش تولید Dirandeh et al., 2013کاهش درصد چربی شیر )

( و بهبود سالمت دام Jahani-Moghadam et al., 2015شیر )

(Dirandeh et al., 2015می ) شود. مصرف مکمل چربی

صورت مخلوط با شده نامحلول در شکمبه به محافظت

 Punethaشود )ها سبب افزایش مقدار و چربی شیر میپروبیوتیک

et al., 2018های اوایل(. استفاده از اسید پالمیتیک در جیره گاو 

شده زایش سبب افزایش مقدار شیر تولیدی، مقدار شیر تصحیح

درصد چربی، مقدار چربی شیر، مقدار پروتئین اساس سه و نیم  بر

. (de Souza and Lock, 2019شود )شیر و مقدار الکتوز شیر می

 گاوهای و n-6(، C18:2n-6) 6-امگا منابع کنندهمصرف گاوهای

 و اسید )مکمل چربی ایکوزاپنتانوئیک 3-منابع امگا کنندهمصرف

 آغوز در بیشتری n-3 داریمعنی طوراسید( به دکوزاهگزانوئیک

استفاده توأم از اسید  .(Jolazadeh et al., 2018کنند )می تولید

تاین را های هلشآلفالینولنیک و اسید پالمیتیک، تولید شیر گاو

دهد. همچنین مصرف اسید در اوایل دوره شیردهی افزایش می

آلفا لینولنیک، درصد و کل چربی شیر گاوهای شیری را در اوایل 

 (.Zafargandi et al., 2019بخشد )ی بهبود میدوره شیرده

 های چربی در گاوهای دوره انتقالتغذیه مکمل

هفته  9هفته قبل زایش تا  9ای است که دوره انتقال، دوره

عنوان یک مرحله حساس در شود و به از زایش را شامل می بعد

های اصلی در شده است. یکی از چالشهای شیری شناخته گاو

دوره انتقال گاوهای شیری، افزایش ناگهانی احتیاجات غذایی 

برای حمایت از شروع شیردهی در زمانی که خوراک مصرفی 

(. Hashemi et al., 2015باشد )تر از احتیاجات است، میپایین

ی استفاده از آن در این دوره بحث یک ماده مغذی که درباره

ی اثر انواع های چربی و مطالعهشود، استفاده از مکملمی

باشد. گنج خانلو و همکاران اسیدهای چرب از منابع مختلف می

( نشان دادند که استفاده از مکمل پودر چربی)حاوی اسید 9919)

شده )حاوی اسید چرب ویای حرارت داده ی سچرب اشباع( و دانه

های دوره انتقال غیراشباع( ماده خشک مصرفی و نمره بدنی گاو

های تغذیه شده از جیره همراه دهد اما گاورا تحت تأثیر قرار نمی

شده از وضعیت متابولیکی بهتری ی حرارت داده ی سویابا دانه

ب اشباع و های چربرخوردار بودند. تغذیه جیره حاوی اسید

های کلسیمی در پیش از زایش، قابلیت غیراشباع در قالب نمک

دهد؛ پس از زایش نیز هضم ماده خشک و چربی را افزایش می

های چرب اشباع های حاوی اسیدقابلیت هضم ماده خشک جیره

یابد. پس استفاده از منابع چربی در قالب و غیراشباع افزایش می

دون ایجاد آثار منفی بر عملکرد تواند بهای کلسیمی مینمک

های دوره انتقال، سبب بهبود قابلیت هضم مواد مغذی در گاو

های دارای (. جیرهRezakhani et al., 2020دستگاه گوارش شود )

دانه سویا و دانه کتان اکسترود شده در دوره انتقال با کاهش 

استریفیه و بتاهیدروکسی بوتیرات و های چرب غیرغلظت اسید

تواند در بهبود سالمت پس از مچنین افزایش غلظت گلوکز میه

   (.Rajabi et al., 2016زایش نقش مهمی داشته باشد )

های تأثیر منابع مختلف چربی بر فعالیت تولیدمثلی در گاو

 شیری

در  مثلتغذیه یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تولید

-محور هیپوتاالموستواند با تأثیر بر پستانداران است و می

هیپوفیز تخمدان در تنظیم مسیرهای مربوط به رشد فولیکولی و 

(. Veshkini et al., 2014گذاری، نقش خود را ایفا نماید )تخمک

ساز عنوان پیشهای چرب بهچربی جیره با فرآهم آوردن اسید

تواند عملکرد تخمدان، رحم و ها میکلسترول و پروستاگالندین

ستنی را تحت تأثیر قرار دهد. یکی دیگر از در کل نرخ آب

تواند باروری را در گاوهای هایی که تغذیه چربی میمکانیسم

شیری بهبود بخشد، تأثیرگذاری بر رشد فولیکولی و 

 تحقیقات انجام (.Hashemi et al., 2014باشد )گذاری میتخمک

دهد که ( نشان می0293و همکاران ) Jolazadehشده توسط 

در جیره  9و امگا  2های چربی با منبع امگا ده از مکملاستفا

شود که حیوان زودتر اولین فحلی خود گاوهای شیری سبب می

های تولیدمثلی نیز کاهش یابد. مشاهده را نشان دهد و بیماری

 هایجیره با شدهتغذیه  گاوهای در غالب فولیکول که قطر شده

 در  دوگانه چند پیوند با غیراشباع چرب اسیدهای با شده مکمل

 افزایش دوگانه پیوند یک با غیراشباع چرب اسیدهای با مقایسه

 رشد بر چرب اسیدهای متفاوت تأثیرات دهندهنشان که یابد،می

 چربی مکمل از (. استفادهBilby et al., 2006است ) فولیکولی

 تواندمیها( n-6ها و n-3غیراشباع ) اسیدهای چرب حاوی

 افزایش تعداد ازجمله فولیکولوژنز، مختلف هایجنبه در تغییراتی

آورد  وجود به شیری گاوهای در غالب فولیکول اندازه و هافولیکول

(Hashemi et al., 2013.)  
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 خوارشیرهای تأثیر منابع مختلف چربی بر گوساله

 در موجود مغذی یهاترکیب ترینمهم از پروتئین و چربی

 مصرف منظور افزایشبه  شیرخوار یهاگوساله آغازین جیره

 Hill etاست ) از شیرگیری پیش در شکمبه یتوسعه و خوراک

al., 2015ممکن  شیرخوار هایگوساله مصرفی جیره در (. چربی

 افزودن .شود وارد شیر جایگزین یا و آغازین جیره راه از است

 شدهبررسی شیر در جایگزین شیرخوار هایگوساله جیره در چربی

 حیوان پاسخ بر تواندمی مصرفی نوع چربی داد، نشان نتایج و است

های جیره که است شدهمشخص طورکلیبه داشته باشد. تأثیر

 سبب ممکن است که داشته پایینی غلظت چربی از نظر آغازین

 پیش در شیرخوار هایدر گوساله رشد بیشترین آوردن دست به

 بهبود سبب چربی از استفاده کردن نشود. همچنین شیرگیری از

 درنهایت و است شده نیز مدفوعی )اسکور(امتیازدهی  وضعیت

 ,.Hill et alاست ) داده افزایش را آغازین جیره بازدهی مصرف

های کلسیمی نمکهای چربی در قالب (. استفاده از مکمل2011

آغازین،  یجیره مصرف های شیرخوار سبب بهبوددر جیره گوساله

و  بدن طول خوراک و افزایش مصرف بازدهی بهبود وزن، افزایش

(. رمضانی و Ahmadian et al., 2015شود )سینه می عرض

( نشان دادند که استفاده از مکمل اسید 9911همکاران )

ها سبب افزایش وزن گوساله Cلینولئیک مزدوج همراه با ویتامین 

شود و همچنین افزودن مکمل اسید لینولئیک در ماه دوم می

ها و داری سبب افزایش تعداد لنفوسیتطور معنیمزدوج به

 از روغن مختلف مقادیر فزودنا گردد.های قرمز خون میگلبول

پایین  مقادیر که شد گزارش پرواری، هایگوساله جیره به ماهی

 ندارد پروپیونات به استات نسبت و پروپیونات غلظت بر تأثیری

شود می شکمبه پروپیونات افزایش باعث باالتر ولی مقادیر

(Krizsan et al., 2010 .) 

 هامیشتأثیر منابع مختلف چربی بر ترکیب شیر 

 اسیدهای ترکیب و درصد مقدار، که است شده گزارش

 شرایط و شیردهی مرحله تغذیه، نژاد، نوع به شیر گوسفند چرب

 از شیر چربی منشأ(. Pulina et al., 2006وابسته است ) محیطی

 یا و کوچک روده از که پالسمای خون از حاصل چرب اسیدهای

 استات از دنوو سنتز یا وبلند(  زنجیر چرب )اسیدهای آدیپوز بافت

 ای کهتغذیه عوامل شود.می حاصل پستانی غدد بوتیرات در و

اسید  الگوی توانندمی دهند،می قرار تأثیر تحت را شکمبه تخمیر

 در پروپیونات به استات نسبت در واقع .دهند تغییر را شیر چرب

 شیر چرب اسیدهای سنتز در اساسی را نقش شکمبه مایع

 که ایتغذیه راهکارهای یکی از. کنندمی بازی نشخوارکنندگان

 دهدمی قرار تحت تأثیر را شیر چرب اسیدهای الگوی و مقدار

باشد نشخوارکنندگان می جیره به چربی مختلف منابع افزودن

(Nudda et al., 2014) .اسیدهای مثل چربی عبوری منابع افزودن 

 اگر ولی شود،شیر می چربی درصد افزایش باعث کلسیمی چرب

 روز در هر رأس ازای به گرم 90 از بیش به چربی منابع این مقدار

شود شیر می چربی درصد کاهش باعث برسد گوسفند جیره در

(Pulina et al., 2006افزودن .) اسیدهای چرب کلسیمی منابع 

 Kitessa et) ماهی روغن از حاصل دوگانه پیوند چند با غیراشباع

al., 2003)   زیتونروغنو (Antongiovanni et al., 2002) به 

  .نشد شیر درصد چربی کاهش باعث شیرده هایمیش هایجیره

کتان به  گوسفند  روغن تغذیه با رابطه در مشابهی نتایج همچنین

(Caroprese et al., 2011) درصد بر بودن تأثیربی با رابطه در 

 .است شدهگزارش  چربی شیر

 تأثیر منابع مختلف چربی بر گوسفند 

 دلیل به گوسفند در چندقلوزایی نرخ افزایش به توجه با

 شدن بیشتر و ی اخیر،هاسال در نژادی اصالح هایبرنامه

 دوره در آبستن هایمیش تغذیه به توجه زایش، پیرامون مشکالت

 دوره این طی در مشکالت سالمتی باشد. وقوعمی ضروری انتقال

 زایش از پس عملکرد حیوان بر تأثیرگذار اساسی عوامل از یکی

 و آغوز تولید مغذی برای مواد و انرژی برای تقاضا است. افزایش

 خوراک و کاهش اشتها کاهش با که متابولیکی نیازهای رفع

 در توازن حیوان گرفتن قرار شروع نقطه است، همراه مصرفی

در  بعدی مشکالت بروز زمینهپیش که باشدمی انرژی منفی

(. Wankhade et al., 2017باشد )می زایش از پس و زایش پیرامون

 و جیره انرژی افزایش غلظت جهت ایتغذیه کارهایراه از یکی

 چربی منابع مختلف از استفاده انرژی منفی توازن کردن حداقل

( 9913(. نتایج مطالعات قهرمانی و همکاران )NRC, 2007است )

 2-و امگا 9-افزودن منابع چربی اشباع )پالم(، امگانشان داد که 

داری در ماده خشک مصرفی در قبل از زایش سبب کاهش معنی

های که  استفاده از همین مکملشود. درحالیها میدر میش

داری در ماده چربی در دوره پس از زایش باعث افزایش معنی

 سویاشود. در یک مطالعه دیگر افزودن روغن خشک مصرفی می

( به جیره گوسفندان 9( و روغن ماهی )منبع امگا 2)منبع امگا 

داری بر مقدار خوراک مصرفی ماکویی در قبل از زایش تأثیر معنی

(. Khalilvandi and Pirmohammadi, 2016نداشته است )

افزودن منابع چربی اشباع سبب کاهش در قابلیت هضم ماده 

ود، ششوینده خنثی میخشک و قابلیت هضم الیاف نامحلول در 

و اسید لینولنیک  2-، امگا9-که سایر منابع چربی )امگادرحالی

 ,.Gahremani et alمزدوج( بر قابلیت هضم تأثیری نداشتند )

2018 .) 

 هاها و بزغالهتأثیر منابع مختلف چربی بر  بره

نتایج مطالعات صورت گرفته توسط پاشایی و همکاران 

 در سویا روغنی دانه درصد پنج از استفاده که داد ( نشان9919)
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 پرواری هایبره عملکرد بر مطلوبی اثر تواندمی کنسانتره پر جیره

 غیراشباع )دو درصد روغن ماهی( روغن از باشد. استفاده داشته

جیره  در زمانهم صورتبه اسانس آویشن( 2.0گیاهی ) اسانس و

 دوره، پایان وزن خصوصبه رشد عملکرد بهبود غذایی سبب

شود. می هابره در غذایی ضریب تبدیل و روزانه وزن افزایش

زن ویژه وتواند در بهبود صفات الشه بههمچنین این ترکیب می

 (. نتایجChashnidel et al., 2017الشه در پایان دوره مؤثر باشد )

 هایروغن که داد نشان (9910پژوهش رضا پرور و همکاران )

 عملکرد منفی بر تأثیر بدون تواندمی سه درصد تا کلزا و سویا

 روغن افزودن که حالی در شوند، افزوده جیره به پرواری هایبره

شود. استفاده از اسید لینولئیک توصیه نمی سطح این در ماهی

شده در شکمبه به همراه پروتئین غیرقابل تجزیه محافظتمزدوج 

های کردی سبب بهبود افزایش وزن در شکمبه در جیره بزغاله

روزانه و بازده استفاده از خوراک در کنار کاهش ماده خشک 

عمر شود. همچنین این ترکیب دارای بیشترین نیمهمصرفی می

دی ثر گاز تولیمجانب تولید گاز و کمترین زمان رسیدن به حداک

 ماهی روغن(. افزودن Poormalek shahi et al., 2019باشد )می

 هضم قابلیت افزایش سبب مهابادی هایبزغاله جیره به آویشن و

 در نامحلول الیاف ظاهری هضم قابلیت کاهش و چربی ظاهری

شود می شکمبه استات میزان افزایش همچنین و خنثی شوینده

(Ganj khanloo et al., 2014.) 

 کلی گیرینتیجه

های چربی در جیره نشخوارکنندگان نتایج استفاده از مکمل

ها بر عملکرد و سالمتی حیوان نمایانگر تأثیر مثبت این مکمل

های چربی مختلف در جیره گاوهای باشد. استفاده از مکملمی

های بعدی دوره انتقال سبب کاهش توازن منفی انرژی و خسارت

 ها بر مقدار و ترکیب شیر بستگیشود. تأثیر مکملمیناشی از آن 

ها و شده دارد. وجود چربی در جیره گوسالهبه نوع چربی مصرف

ها سبب بهبود افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و بهبود بره

چربی جیره با فرآهم آوردن  شود.مصرف جیره آغازین می

ها نگالندیساز کلسترول و پروستاعنوان پیشهای چرب بهاسید

تواند عملکرد تخمدان، رحم و در کل نرخ آبستنی را تحت می

 تأثیر قرار دهد.                                   

 منابع
تاثیر مکمل " .(9911)م. و اکبری قرایی،  ، گ.تاسلی ، ف.،فتاح نیاا.،  ،احمدیان

چربی )نمک های کلسیمی( در جیره های آغازین حاوی دو سطح 

پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد و متابولیت های خونی گوساله های 

 .999-999(، 91)9، فصلنامه علوم دامی ایران ".شیرخوار هلشتاین

(. 9912. )سفید مزگی، ع م. و علیخانی، ش.، کارگر، غ.، قربانی،  ب.،اخالقی، 

اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش پذیری "

مغذی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم زا تحت  مواد

 (.9)0، نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان ".تنش گرمایی

تأثیر منابع خوراکی حاوی ". (9919)ا.  ،یامچی . و ت ،قورچی .،س ،پاشایی

های حاوی سطوح مختلف انرژی و اسیدهای چرب غیراشباع در جیره

 نشریه "ی.های پروارهای خون برهپروتئین بر عملکرد رشد و فرآسنجه
 .900-929(، 9)0، در نشخوار کنندگان پژوهش

های کلزا، اثر افزودن روغن" .(9910). م. قشرشمس . و ت ،قورچی.، ر ،رورپ

سویا و ماهی به جیره خوراکی بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی 

-19(، 0)9، در نشخوار کنندگان نشریه پژوهش ".های پرواریدر بره

992. 

. همکاران ، ص. وورمقانی .،آ ،آذرفر .،ه ،جعفری.، ف، فتاح نیاا.،  ،ملکشاهیپور

تأثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک ". (9913)

در نشخوار  نشریه پژوهش ".های در حال رشدکونژوگه بر عملکرد بزغاله
 .929-19(، 9)1، کنندگان

اثر " (.9919) م. و ژندی، ، ح.صادقی پناه ، ا.،توحیدی.، ه ،جواهری بارفروشی

خون در دوره  نوع مکمل چربی بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه های

 .000-090(، 9) 90 ،فصلنامه علوم دامی ایران ".انتقال در گاو هلشتاین

تاثیر روغن ماهی ". (9912)ا.  ،تیموری یانسری . وز ،رستم نژاد .،ی ،چاشنی دل

و اسانس آویشن بر عملکرد پروار، قابلیت هضم، اجزا و کیفیت الشه ی 

 .02-90(، 9)0، کنندگان در نشخوار نشریه پژوهش ".های نر داالقبره

 ".تغذیه گاوهای شیری"(. 9910وندی، ح. امینی، ع. )دهقان بنادکی، م.، خلیل

 انتشارات مدیر فالح، چاپ اول، کرج، ایران.

تأثیر تغذیه منابع مختلف ". (9910)ع.  ،دیرنده . وی ،چاشنی دل .،ی ،جبیر

های خونی فراسنجهچربی در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر و 

 .922-10(، 0)9 ،یتحقیقات تولیدات دام "ن.گاوهای شیری هلشتای

اثر استفاده از مکمل نمک " .(9911) ک. و رضایزدی، ، ی.علی جو .،ا ،رضاخانی

های کلسیمی اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع بر عملکرد گاوهای دوره 

 .20-00(، 9)00 ،فصلنامه تولیدات دامی ".انتقال

و.  ،رزم آذر . وح ،عبدی بنمار .،ص ،سیف زاده .،ج ،سیف دواتی .،م ،رمضانی

بر عملکرد رشد،  C اثرات اسید لینولئیک مزدوج و ویتامین" .(9911)

های های خونی گوسالهها و شمارش سلولغلظت برخی متابولیت

-929(، 2)0، در نشخوار کنندگان نشریه پژوهش "ن.شیرخوار هلشتای

992. 

دهقان  . وف ،قنبری .،ع ،اسدی الموتی .،ت ،قورچی .،م ،سمیعی زفرقندی

-اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا اثر" (.9913)م.  ،بنادکی

ای زلینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه

 .999-901(، 1)0، در نشخوار کنندگان نشریه پژوهش "ن.هلشتای

اثر اسید لینولئیک " .(9912) .آ ،توحیدی ، م. ومعینی.، م ،سوری .،ذ ،عبدالملکی

برعملکرد تولیدی  E مزدوج خوراکی و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین

در نشخوار  نشریه پژوهش ".نو فراسنجه های خونی گاوهای هلشتای
 .993-929(، 0)9 ، کنندگان

جهاد دانشگاهی دانشگاه ”.(0های دام و طیور )تغذیه غذا "(.9931فرهومند، پ. )

 ارومیه، چاپ دوم، ارومیه، ایران. 
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 9311 زمستان، (پیاپی هجده شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

، پایاو   .غ، مقدم ،ح.، میرزایی الموتی ،ع.، خانیحسین ،ا.، زادهتقی ،م.، قهرمانی

 ایلاو و آبستنی اواخر درتاثیر تغذیه منابع مختلف چربی " .(9913)ح. 

 الگوی و ایشکمبه هایدوره شیردهی بر قابلیت هضم ظاهری، فراسنجه

های علوم پژوهش "افشاری. هایتغییرات اسیدهای چرب شیر میش
  .991-991(، 99)9، اندامی ایر

 (.9919)هاشمی، ص.، دهقان بنادکی، م.، زالی، ا. و کهرام، ح. گنج خانلو، م.، 

 عملکرد بر زایش از قبل اشباع غیر و اشباع چرب اسیدهای تغذیه اثر"

 زایش بار چند هلشتاین شیرده گاوهای خونی های و فراسنجه تولیدی

 .21-01(، 0)9، طیور و دام تحقیقات مجله”.کرده

محمدی سنگ چشمه، ع.، خادم، ع.، اسدی الموتی، ع. و خدایی وشکینی، آ.، 

های انترال تخمدانی برای تعیین بررسی فولیکول" (.1393مطلق، م.)

های لینولنیک موثر بر توانایی تکوین برون تنی اووسایت-غلظت اسید الفا

 .991-990(، 92)0، های تولیدات دامیپژوهش "بز.

 (.9910). ح ،کهراما. و  ،زالی .،م ،گنج خانلو .،م ،دهقان بنادکیص.،  ،هاشمی

مقایسه اثر منابع مختلف اسیدهای چرب در دوره آماده به زایش بر "

فعالیت چرخه تخمدانی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در 

 .93-9(، 9)9، در نشخوار کنندگان نشریه پژوهش" .زایش اول

مقایسه اثر ".(9919) ، ا.زالیو  ، م.دهقان بنادکی، م.، گنج خانلو .،ص ،هاشمی

منابع اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در دوره آماده به زایش برفعالیت 

 ،فصلنامه تحقیقات دامپزشکی ".تخمدانی گاوهای شیری هلشتاین

12(0 ،)919-911. 

Antongiovanni, M., Secchiari, P., Mele, M., Boccioni, A.S., 

Ferruzzi, G., and et al. (2002). “Olive oil calcium soaps and 
rumen protected methionine in the diet of lactating ewes: 

effect on milk quality.” Italian Journal of Animal Science, 

1(1), 55-63. 

Bilby, T.R., Guzeloglu, A., MacLaren, L.A., Staples, C.R., and 

Thatcher, W.W. (2006). “Pregnancy, bovine somatotropin, 
and dietary n-3 fatty acids in lactating dairy cows: II. Gene 

expression related to maintenance of pregnancy. ” Journal 

of Dairy Science, 89(9), 3375–3385. 

Caroprese, M., Albenzio, M., Bruno, A., Fedele, V., Santillo, A., 

and et al. (20110. “Effect of solar radiation and flaxseed 
supplementation on milk production and fatty acid profile 

of lactating ewes under high ambient temperature.” Journal 

of Dairy Science, 94(8), 3856-3867. 

de Souza, J., and Lock. A.L. (2019). “Effects of timing of palmitic 

acid supplementation on production responses of early-
lactation dairy cows.” Journal of Dairy Science, 102, 260–

273. 

Dirandeh, E., Towhidi, A., and Zeinoaldini, S. (20130. “Effects 

of different polyunsaturated fatty acid supplementations 

during the postpartum periods of early lactating dairy cows 
on milk yield, metabolic responses, and reproductive 

performances.” Journal of Animal Science, 91(2), 713-721. 

Dirandeh, E., Rezaei, A., and Colazo, M.G. (2015). “Double 

Ovsynch,compared with presynch with or without 

GnRH,improves fertility in heat-stressed lactating dairy 
cows.” Theriogenology, 83(3), 438–443 

Hill, T.M., Bateman II, H.G., Aldrich, J.M., and Schlotterbeck, 
R.L. (2011). “Impact of various fatty acids on dairy calf 

performance.” Professional Animal Scientist, 27(3), 167-

175.  

Hill, T.M., Bateman, H.G., Aldrich, J.M., Quigley, J.D., and 
Schlotterbeck, R.L. (2015). “Inclusion of tallow and 

soybean oil to calf starters fed to dairy calves from birth to 

four months of age on calf performance and digestion”. 
Journal of Dairy Science, 98(7), 4882-4888. 

Jahani-Moghadam, M., Mahjoubi, E., and Dirandeh, E. (2015). 
“Effect of linseed feeding on blood metabolites, incidence 

of cystic follicles, and productive and reproductive 

performance in fresh Holstein dairy cows.” Journal of 
Dairy Science, 98(3), 1828–1835. 

Khalilvandi, H., and R. Pirmphammadi. (2016). “ Effects of 
feeding different fatty acid profiles in transition period on 

weight change, milk production and composition, nutrient 

digestibility, rumen parameters and population of some of 
rumen microorganisms in Makui ewes. ”proceeding of the 

7th Iranian Congress of Animal Sciences. 

Kitessa, S.M., Peake, D., Bencini, R., and Williams, A.J. (2003). 

“Fish oil metabolism in ruminants: III. Transfer of n-3 

polyunsaturated fatty acids (PUFA) from tuna oil into 
sheep’s milk.” Animal Feed Science and Technology, 

108(1-4), 1-14. 

Krizsan, S., Ahvenjärvi, J., and Huhtanen, M. (2010). “A  meta-

anal-ysis  of  passage  rate  estimated  by  rumen  evacuation  

with  cattle  and  evaluation  of  passage  rate  prediction  
models.” Journal of Dairy Science, 93(12), 5890–5901. 

NRC. (2007). “Nutrient requirements of small ruminants: Sheep, 
goats, cervids and new world camelids.” National 

Academies Press, No. 1, Washington DC, USA. 

Nudda, Battacone, A.G., Neto, O.B., Cannas, A., Helena, A., 

Francesconi, D.,  Atzori, A.S. and Pulina, G. 2014.“ Feeding 

strategies to design the fatty acid profile of sheep milk and 

cheese. ” Revista Brasileira de Zootecnia, 43(8), 445-456. 

Olazadeh, A.R., Mohammadabadi, T., Dehghan-banadaky, M., Chaji, 

M. and Garcia, M. 2018. “Effect of supplementing calcium salts 

of n-3 and n-6fatty acid to pregnant nonlactating cows on 

colostrum composition, milk yield, and reproductive 

performance of dairy cows. ” Animal Feed Science and 

Technology, 274, 127-140. 

Pulina, G., Nudda, A., Battacone, G. and Cannas, A. 2006. “Effects of 

nutrition on the contents of fat, protein, somatic cells, aromatic 

compounds, and undesirable substances in sheep milk.” Animal 

Feed Science and Technology, 131(3-4), 255-291. 

Punetha, M., Roy, A.K., Ajithakumar, H.M., Para, I.A., Gupta, D., 

Singh, M. and Bharati, J. 2018. “Immunomodulatory effects of 

probiotics and prilled fat supplementation on immune genes 

expression and lymphocyte proliferation of transition stage 

Karan Fries cows. ” Vet. World, 11(2), 209–214. 

Santos, J.E., Bilby, T.R., Thatcher,  W.W., Staples, C.R. and Silvestre, 

F.T. 2008. “Long chain fatty acids of diet as factors influencing 

reproduction in cattle.” Reproduction in Domestic Animals, 43 

(2),23–30. 

Wankhade, P.R., Manimaran, A., Kumaresan, A., Jeyakumar, S., 
Ramesha, K.P., Sejian, V., Rajendran, D. and Varghese, M.R. 

2017. “Metabolic and immunological changes in transition 

dairy cows: A review.” Veterinary World, 10(11), 1367–1377. 

 

 

Publisher Note 
Animal Science Students Scientific Association, Campus of 

Agriculture and Natural Resources at the University of Tehran 

Submit Your Manuscript: 

 https://domesticsj.ut.ac.ir/contacts?_action=loginForm 

 

31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scientific-Extensional (Professional) Journal 
 

 

  Domestic   
 

Animal Science Students Scientific Association at the University of Tehran, Winter 2021 
 

An overview of the use of fat sources in ruminant nutrition 

1, 2 M.Sc. Students of Animal Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture at the University of Urmia, Urmia, Iran 

Maryam Saghebi 1* and Vahid Yekani 2 

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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