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در اواخر آبستنی و اوایل دوره شیردهی بر قابلیت هضم ظاهري،  تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی

 هاي افشارياي و الگوي تغییرات اسیدهاي چرب شیر میشهاي شکمبهفراسنجه

  
  2، حمید پایا2غالمعلی مقدم ،3، حمیدرضا میرزایی الموتی2خانی، علی حسین2زاده، اکبرتقی*1مهدي قهرمانی

 21/10/1397 : افتیدر خیتار
  07/02/1398 :رشیپذ خیتار

  
  چکیده 

 هايهاي شکمبه و الگوي اسیدهاي چرب شیر میشبر قابلیت هضم ظاهري، فراسنجه نابع مختلف چربیافزودن م تأثیرجهت بررسی  پژوهشاین 
تکرار  10تیمار و  پنجتصادفی با  طرح کامالً یک قالبدر  وگرمکیل 7/88±	 29/9افشاري با میانگین وزن اولیه  میشس أر 50 تعداد. شدافشاري انجام 

-3درصد پودر چربی محافظت شده اسیدهاي چرب اشباع؛  3جیره حاوي -2جیره شاهد بدون مکمل چربی؛ -1 ؛شامل ي آزمایشیهااستفاده شد. جیره
 2جیـره حـاوي   -5؛ 3-اسیدهاي چرب امگا ک کلسیمیدرصد نم 3جیره حاوي -4 ؛6-امگا اسیدهاي چرب درصد مکمل نمک کلسیمی 3جیره حاوي 

برداري و نمونهروزانه  به طور خوراك مصرفیبود.  درصد فرآورده حاوي اسید لینولئیک مزدوج 1و  درصد پودر چربی محافظت شده اسیدهاي چرب اشباع
برداري از شیر جهت هاي شکمبه و نمونهکمبه، فرانسنجهش pHخوراك خوردن، تعیین  شد. رفتار بار انجاماي یکاز آن جهت تعیین قابلیت هضم هفته

با افزودن منابع چربی ماده خشک مصرفی قبل از زایش کاهش و بعد از زایش افزایش پیـدا کـرد.   . تعیین الگوي اسید چرب شیر بعد از زایش انجام شد
چرب اشباع کاهش پیدا کرد. رفتار خـوراك خـوردن و غلظـت و     قابلیت هضم ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی با افزودن منابع اسیدهاي

دار غلظـت  شکمبه تحت تأثیر منابع چربی قرار نگرفت. تیمار حاوي منبع اسیدهاي چرب مزدوج باعث افزایش معنـی  pHنسبت اسیدهاي چرب فرار و 
شیر شدند. اثرات متفاوتی از منابع چربـی بـر مـاده خشـک      اسید لینولئیک مزدوج شیر شد، سایر منابع نیز بصورت عددي باعث افزایش این اسیدچرب

 مصرفی در پیش و پس از زایش مشاهده شد و منابع چربی باعث بهبود ماده خشک مصرفی بعد از زایش شد. افزودن منابع چربی باعث بهبـود الگـوي  
  اسید چرب شیر شد.

  
  روغن ماهی، میش پالم، دوره انتقال، روغن  اسید لینولئیک، اواخر آبستنی،واژگان کلیدي: 

 
   1 مقدمه

طور مشخص سه هفته قبل از زایش و سـه هفتـه   دوره انتقال به
تـرین مرحلـه در   شود که به عنـوان حسـاس  بعداز زایش را شامل می

چرخه زندگی گوسفند و گاو شیري مطرح است که با تغییـرات شـدید   
مشکالمت ). وقوع 16ها در ارتباط است (فیزیولوژیکی و بروز بیماري

سالمتی در طی این دوره یکی از عوامل اساسی تأثیرگذار بر عملکـرد  
افزایش تقاضا براي انرژي و مواد مغذي  .باشدحیوان پس از زایش می
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براي تولید آغوز و رفع نیازهاي متـابولیکی کـه بـا کـاهش اشـتها و      
کاهش خوراك مصرفی همراه است، نقطه شروع قرار گرفتن حیوان در 

باشد که پیش زمینه بروز مشـکالت بعـدي در   فی انرژي میتوازن من
). گزارش شده است 47باشد (حول و حوش زایش و پس از زایش می

منجر به بیماري  گوسفند در اواخر دوره آبستنی که توازن منفی انرژي
میش و جنین و میر مرگ  احتمال و شودو کتوز می آبستنی مسمومیت

اي جهـت افـزایش   از راه کارهاي تغذیه. یکی )22( دهدرا افزایش می
غلظت انرژي جیره و حداقل کردن توازن منفی انرژي استفاده از منابع 

انـد کـه   هاي مختلف نشان داده). پژوهش31باشد (میمختلف چربی 
هاي مختلف به گاو تغذیه اسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانه در زمان

) و کاهش 39زایش ( شیري سبب بهبود سیستم ایمنی حیوان پس از
) 6گیري از بروز کبد چرب در دوره انتقال (تجمع چربی در کبد و پیش

توانـد منـافع   ها مـی شود، همچنین استفاده از منابع مختلف چربیمی
مختلفی از جمله بهبود افزایش جذب مواد محلـول در چربـی، اثـرات    
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 مثبت فیزیولوژیک، بهبود الگوي اسـیدهاي چـرب فـراورده، افـزایش    
بازده انرژي و کاهش تولید متان و کاهش اثرات منفی تنش حرارتی را 

  ). 30در پی داشته باشد (
امروزه مشخص شده است که اسیدهاي چرب غیـر اشـباع نقـش    

هـاي مختلـف   مهمی در سالمت انسان و جلوگیري از بـروز بیمـاري  
خصوص ثابت شده است که اسیدهاي چرب مزدوجی کـه در  دارند، به

شـود  هیدروژناسیون در شکمبه نشخوارکنندگان ساخته مـی نتیجه بیو
مطالعات انجام شده بـر  ). در 13باشند (داراي خواص ضد بیماري می

هاي حاوي اسـیدهاي چـرب غیـر    جیرههاي تغذیه شده با روي میش
هاي اسـیدهاي چـرب کونژوگـه شـده در بافـت      افزایش غلظت اشباع

افزایش نرخ چنـد   توجه به ).  بنابراین با41است (حیوان گزارش شده 
هـاي  قلو زایی در گوسفند به دلیل برنامه هاي اصالح نژادي در سال

-اخیر، و بیشتر شدن مشکالت پیرامون زایش، توجه به تغذیـه مـیش  
باشد. از طرفی اهمیت کیفیت هاي آبستن در دوره انتقال ضروري می

-و سالمت محصوالت تولیدي صنعت دامپروري براي مصرف کننـده 
هاي اخیر بیشتر شده است، که توجه ویژه به تغذیه دوره ان در سالگ

انتقال با رویکرد کاهش مشکالت سالمتی و بهبود کیفیت فرآورده را 
-منابع مختلف اسیدطلبد. در نتیجه هدف از مطالعه حاضر افزودن می

اواخر  ) دراسیدهاي چرب مزدوجو  3، امگا 6هاي چرب (، اشباع، امگا 
برعملکـرد   هـاي افشـاري  دهی مـیش ی و اوایل دوره شیردوره آبستن

هـاي افشـاري و   شکمبه، قابلیت هضم و رفتار خوراك خوردن مـیش 
 باشد. همچنین الگوي اسیدهاي چرب شیر می

 
  هامواد و روش

بـا   افشـاري  س مـیش أر 50جهت انجام این آزمـایش از تعـداد   
 1/1عداد زایش و میانگین ت کیلوگرم 7/88±	 29/9میانگین وزن اولیه 

 در جایگاه انفرادي در قالب طـرح کـامالً  ها استفاده شد. میش ±5/2	
جیره شاهد بـدون مکمـل    -1شامل؛ تصادفی به پنج جیره آزمایشی 

پودر چربی محافظت شده اسـیدهاي  درصد  3جیره حاوي  -2چربی؛ 
درصـد مکمـل    3جیره حـاوي  -3؛ ) (مگافت)روغن پالمچرب اشباع (

 -4؛ ) (پرشـیافت) روغن سویا( 6-امگا دهاي چرباسی نمک کلسیمی
روغـن  ( 3-اسیدهاي چرب امگـا  درصد نمک کلسیمی 3جیره حاوي 

پودر چربی محافظت شده درصد  2جیره حاوي  -5؛ ) (پرشیافت)ماهی
درصد فرآورده حاوي  1و (مگافت) (روغن پالم) اسیدهاي چرب اشباع 

 .اص داده شـدند آلمان) اختص CLA( )BASFاسید لینولئیک مزدوج (
 14دوره زمانی بین یک هفته دوره عادت پذیري به جایگاه انفرادي و 

هاي آزمایشی تغذیـه  روز پس از زایش، جیره 45روز قبل از زایش تا 
) و بـر  SRNS )40افـزار  هاي آزمایشی با استفاده از نـرم جیره شدند.

 . )1(جدول  شدند تنظیم CNCPS-Sهاي اساس توصیه
و  8هـاي  ورت کامالً مخلوط در دو وعده در ساعتها به صجیره

خـوراك پـیش از عرضـه     اقیماندهشد و هر روز ب ارائهها به میش 16
آزاد  بـه آب  شد. دسترسـی  کشیوزنآوري و وعده صبح از آخور جمع

هـر  شـد.  میعرضه  درصد بیشتر از حد اشتها 10تا  5و خوراك  بوده
برداري ن ترکیبات آن نمونههفته یک بار از خوراك مصرفی براي تعیی

هاي خوراك و خاکستر نمونه خام گیري پروتئین خام، چربیشد. اندازه
 در نـامحلول  ) و الیاف3المللی (هاي آزمایشگاهی بینبر اساس روش

خنثی از طریق شستشو در شوینده خنثی به مدت یک ساعت  شوینده
تفـاوت از   هاي غیر الیـافی  بـه روش  انجام گرفت. کربوهیدرات )45(

کسر کردن مجموع چربی، پروتئین خام، الیاف نـامحلول در شـوینده   
قابلیت هضم ظاهري ماده  ).30خنثی و خاکستر از صد محاسبه شد (

خشک در دستگاه گوارش به روش خاکستر نامحلول در اسـید تعیـین   
 ).44گردید (

. بـدین منظـور در روز   انجام شد 28 تولید شیر در روزگیري اندازه
هـا از مـادر جـدا شـدند و پـس از تزریـق وریـدي        ، بـرّه یـري گونهنم

المللی)، شیردوشی انجام شد. یک نمونه از واحد بین 10توسین (اکسی
کل مـواد جامـد   و  شیر بالفاصله جهت تعیین پروتئین، چربی، الکتوز

 ,Foss ;78110( بـا اسـتفاده از دسـتگاه میلکواسـکن     بـدون چربـی  
Hillerod, Denmark(گیـري  نمونه دیگـر بـراي انـدازه    لیز شد.، آنا

درجـه سـانتیگراد    -21پروفیل اسـیدهاي چـرب در فریـزر و دمـاي     
نگهداري شد.  پروفیل اسیدهاي چـرب شـیر بـا اسـتفاده از دسـتگاه      

 ,Agilentمـدل (  GC-massگازکرومـاتوگرافی، طیـف سـنج جـرم     
2001, Palo Alto, CS, USA بعد از زایش، 40) تعیین شد. در روز 

بـار  براي تعیین رفتارهاي خوراك خوردن، رفتارها هر پنج دقیقه یـک 
ثبت شد که شامل خوردن، ایستادن، ایستاده نشخوار کردن، خوابیدن، 

). الزم به ذکر اسـت در  21خوابیده نشخوار کردن و آب خوردن بود (
ها اختالل ایجاد روز ثبت رفتارها هیچ اقدامی که در رفتار طبیعی میش

گیـري از شـکمبه بـا    بعد از زایـش نمونـه   35م نشد. در روز کند انجا
برداشت مستقیم از مایع شکمبه از طریـق شـلنگ مـري انجـام شـد،      

 Eitمتـر (  pHآن توسـط   pHبالفاصله بعد از گرفتن مـایع شـکمبه   
ABB Kent Taylor Ltd, Kent Ukraine    تعیـین شـد، تعیـین (

گـاز کرومـاتوگرافی    غلظت اسیدهاي چرب فرار با استفاده از دسـتگاه 
  ) انجام شد.Varian 3400, USAمدل (

تصـادفی بـا    داده هاي حاصل از آزمایش  در قالب طـرح کـامالً  
آنالیز شد. همچنین  MIXEDو رویه  SASاستفاده از نرم افزار آماري 

هاي تکرارشده در گیريبراي آنالیز مشاهدات تکرار شده از روش اندازه
تیمار، زمان (روز یا هفته) و اثر متقابل تیمار  (با اثرات ثابت 1طول زمان

ها با استفاده از آزمون زمان) استفاده شد. در ضمن مقایسه میانگین× 
  باشد.توکی انجام شد. مدل آماري استفاده شده به شرح زیر می

Yij=µ+Ti +BWj+eij          
                                                        
1- Repeated Measurement 
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  درصد ماده خشک) 100اس هاي آزمایشی (بر اسیرهجمواد خوراکی و ترکیب شیمیایی   -1جدول

Table 1- Ingredients and chemical composition of experimental diets (% of DM) 
مورد   

Item 
قبل از زایش   

Before lambing  
بعد از زایش   

After lambing 
 یونجهعلف خشک 

Alfalfa hay  
29.5 28.0 

 ذرت سیلو شده
Corn silage 

36.5 30.0 

 دانه جو
Barley 

26.5  31.0 

 کنجاله سویا
Soybean meal  5.5  8.0 

 کربنات کلسیم
3CaCO 

0.7  1.0 

 نمک
Salt 

0.3  0.5 

 1یویتامین-مکمل معدنی
1Vitamin and mineral premix 1.0  1.5 

 (محاسبه شده) ترکیب شیمیایی
Chemical composition      

 (درصد) ماده خشک
Dry matter (percent) 

45.10  49.6  
 (درصد) ین خامپروتئ

Crude protein (percent)   13.36  14.27  
(مگاکالري در کیلوگرم) یانرژي متابولیسم  

Metabolizable Energy (M.Cal/Kg) 2.33  2.35  
 (درصد) یدیواره سلول

NDF (percent)  41.29  38.67  
 (درصد) چربی خام

Crude fat (percent)  2.16  2.10  
 (درصد)  کلسیم

Calcium (percent)  0.67  0.85  
 (درصد) فسفر

Phosphorus (percent)  0.27  0.28  
گرم میلی 015، ید گرممیلی 035گرم، مس میلی 35گرم، کبالت  06منیزیم  گرم، 90فسفر  گرم، 200: کلسیم ویتامینی (در هر کیلوگرم) مکمل معدنیترکیب  1

ویتامین ، گرم در کیلوگرممیلی 3000و روي  گرم در کیلوگرممیلی 90گرم در کیلوگرم، سلنیم میلی 2000گرم در کیلوگرم، منگنز میلی 3000در کیلوگرم، آهن 
A 500000 المللی، ویتامین واحد بینD 100000  واحد بین و ویتامینE 6000 المللیواحد بین. 

1kg of mineral and vitamin mix contained 200 g Ca, 90 g P, 60 g Mg,35 mg Co, 350 mg Cu, 150 mg I, 3000 
mg Fe, 2000 mg Mn,, 90 mg Se, 3000 mg Zn, 500,000 IU vitamin A, 100,000, IU vitamin D, 6000 IU 
vitamin E.. 

 
Y ،مشاهده =µ    ،میـانگین مشـاهدات =iT اثـر =i    ،امـین تیمـار

jBW) عامل کوواریت= وزن اولیه ،(ije اثر اشتباه آزمایشی =  
  

  نتایج و بحث
  خشک مصرفی و قابلیت هضمماده 

نتایج حاصل از تأثیر افزودن منابع مختلف چربی در پیش و پس 
از زایش بر ماده خشک مصرفی و قابلیت هضـم ظـاهري در جـدول    

ارائه شده است. در پیش از زایش افزودن منابع چربی اشباع،  2شماره 
دار در ماده خشک مصـرفی شـد   باعث کاهش معنی 3-و امگا 6-امگا

)01/0<P ولی در تیمار حاوي (CLA  این تأثیر مشاهده نشد. برخالف
تأثیرات مشاهده شده پیش از زایش افزودن منابع چربی بعد از زایـش  

دار ماده خشک مصرفی شد که این تأثیر در تیمار باعث افزایش معنی
). قابلیت هضم ماده P>01/0از سایر تیمارها بیشتر بود ( CLAحاوي 

چربـی اشـباع تمایـل بـه کـاهش نشـان داد        خشک با افزودن منبـع 
)1/0<P  ولی سایر منابع چربی تأثیري بر قابلیت هضم ماده خشـک (
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نداشتند. قابلیت هضم الیاف نامحلول در شـوینده خنثـی بـا افـزودن     
) ولـی  P>05/0داري پیـدا کـرد (  اسیدهاي چرب اشباع کاهش معنی

ضـم الیـاف   داري بـر قابلیـت ه  اسیدهاي چرب غیر اشباع تأثیر معنی
نامحلول در شوینده خنثی نداشتند. قابلیت هضم پروتئین خام و ماده 

  آلی تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند. 
موافق با نتایج این مطالعه با اضافه کردن پنج درصد از روغن کلزا 

ها گزارش شده است که افـزودن منـابع   یا کتان به جیره غذایی میش
). همچنین 27در خوراك مصرفی شد (چربی غیر اشباع باعث افزایش 

گزارش شده است که تأثیر منـابع مختلـف چربـی بـر مـاده خشـک       
جملـه خوشـخوراکی،    از مصرفی، ثابت نیست و بـه عوامـل مختلفـی   

 مقدار، منبع، درجه اشباع بودن، طول زنجیر و شکل اسیدهاي چـرب 
 ). افزودن روغن بـه 15( گلیسرید و اسید چرب آزاد) بستگی دارد(تري

جیره غذایی گاوهاي شیري منجر به کاهش خطی مقدار ماده خشک 
شود که مکمـل  شود، البته این کاهش زمانی مشاهده میمصرفی می

). گزارش شـده اسـت کـه    30درصد جیره باشد ( 6-5روغن بیشتر از 
هورمون لپتین از بافت آدیپوز ترشح شده و بر میزان خوراك مصـرفی  

دن اسیدهاي چرب غیر اشباع بـه جیـره،   ) با افزو14تأثیر گذار است (
) که خود دلیل بر کـاهش  36(کند مقدار ترشح لپتین افزایش پیدا می

). همچنین در یک مطالعه 7باشد (اشتها و کاهش خوراك مصرفی می
در مقایسه بین خوراندن مکمل چربی اشباع در مقابل غیر اشـباع بـه   

ین در تیمار حاوي هاي آبستن گزارش شد که میزان بیان ژن لپتمیش
کـاهش مـاده خشـک    ). 12اسیدهاي چرب غیر اشـباع بیشـتر بـود (   

مصرفی بعد از وارد کردن مکمل چربی ممکن است ناشی از افـزایش  
اي یا خالی شدن زمان نشخوار در نتیجه اثرات منفی بر هضم شکمبه

آهسته شکمبه در نتیجه اثرات متابولیکی اسیدهاي چرب زنجیر بلنـد  
بر خالف نتایج حاضر در یک مطالعه با اضافه کردن روغن  ).30( باشد

) بـه جیـره گوسـفندان    3-) و روغن مـاهی (امگـا  6-سویا (منبع امگا
داري ماکویی در قبل از زایش، مقـدار خـوراك مصـرفی تـأثیر معنـی     

  ). 23نپذیرفت (
) گزارش کردند 34در رابطه با قابلیت هضم، پانتوجا و همکاران (

هاي غیر اشباع قابلیـت هضـم   ی به خصوص چربیکه با افزودن چرب
ماده خشک و الیاف کاهش پیدا کرد. دلیل این امر به کاهش جمعیت 

تیک و پوشش دار شدن مواد خوراکی بـا روغـن   یباکتري هاي سلوال
) گزارش کرد که با افزودن مکمـل  20). جنکینز (35ارتباط داده شد (

هضم الیاف کاهش پیـدا  چربی و با افزایش درجه غیر اشباع بودن آن 
کند و این کاهش به مهار شدن تخمیر میکروبی در شکمبه مربوط می

است. همچنین مطرح شده است که منابع اسیدهاي چرب غیر اشـباع  
هـا سـمی   هاي تجزیه کننده سلولز و متانوژنبراي پروتوزوا و باکتري

ـ  29تواند هضم الیاف را کاهش دهد (بوده و می ا )، از طرفی موافـق ب
نتایج این مطالعه در یک متا آنالیز در رابطه با قابلیـت هضـم الیـاف    

گزارش شده است که اسیدهاي چرب زنجیـر بلنـد تـأثیر انـدکی بـر      
همسو با نتایج ایـن مطالعـه آویـال و      ).48قابلیت هضم الیاف دارند (

و  2) به ترتیب با اضافه کـردن  1) و اکبري و همکاران (4همکاران (
ن گیاهی تأثیري بر قابلیت هضم مواد مغذي مشاهده درصد روغ 5/2

نکردند. همچنین در چندین مطالعه دیگـر اسـتفاده از منـابع مختلـف     
درصـد تـأثیري بـر     6الی  5چربی از جمله روغن پسماند آشپزخانه تا 

). در یک مطالعه بر 26و  5قابلیت هضم ماده خشک و الیاف نداشت (
درصد روغـن سـویا کـاهش قابـل      6هاي پرواري با افزودن روي بره

) با توجه 43توجهی در قابلیت هضم الیاف و ماده خشک مشاهده شد (
به وجود تناقضات مختلف در رابطه با تأثیر منابع مختلـف چربـی بـر    
قابلیت هضم مـواد مغـذي در شـکمبه نشـخوارکنندگان چلیکـانی و      

ر قابلیت اند که میزان تأثیر منابع چربی ب) پیشنهاد کرده11همکاران (
هضم به منبع و مقدار مکمل چربی استفاده شده و به اثرات متقابل با 
سایر اجزاي جیره وابسته است، همچنین مطرح شده که منبـع علوفـه   
جیره و نسبت علوفه به کنساتره نیز اثرات متقابلی با تأثیر چربـی بـر   

). تـاثیر منفـی اسـیدهاي چـرب     8تواند داشته باشد (قابلیت هضم می
اع بر قابلیت هضم در مطالعه حاضر ممکن است بـه دلیـل اثـرات    اشب

منفی پودر چربی بر میکروارگانیسم هاي شکمبه و ایجاد پوشـش بـر   
ها در شکمبه باشد. همچنین، عدم روي الیاف و جلوگیري از هضم آن

تاثیر منابع چربی غیر اشباع بر قابلیت هضم ممکـن اسـت بـه دلیـل     
چرب غیر اشـباع و محافظـت کـردن     اثرات کلسیمی کردن اسیدهاي

ها و ها در شکمبه و جلوگیري از تاثیر منفی آنها بر میکروارگانیسمآن
 اي باشد.هضم شکمبه

  
  رفتارهاي خوراك خوردن

نتایج حاصل از تأثیر تیمارهاي آزمایشـی بـر رفتارهـاي خـوراك     
خوردن در جدول شماره سه ارائه شـده اسـت. نتـایج نشـان داد کـه      

ابع مختلف مکمل روغن به میزان سه درصد در جیره تأثیر افزودن من
داري بر هیچ یک از رفتارهاي خوراك خوردن گوسفندان افشاري معنی

) . داده هاي حاصل از رفتارهاي خوراك  نشان داد P < 05/0نداشت (
ها در شرایط خوبی از نظر رفاه و آسایش قرار داشـتند. زیـرا   که میش

ایی که در شرایط آسایش قرار داشته باشند هگزارش شده است که دام
درصـد) در حالـت خوابیـده (خوابیـده      44بیشتر وقت خـود را (حـدود   

).  در مطالعه حاضر به 43گذرانند (نشخوار کردن یا بدون نشخوار) می
ساعت در حالت  24درصد از زمان خود را در  42ها طور میانگین میش

ن مطالعه در یک مطالعه با افزودن خوابیده گذراندند. موافق با نتایج ای
هاي پرواري تأثیري از افزودن شش درصد از روغن گیاهی به جیره بره
 ).43ها مشاهده نکردند (روغن بر رفتارهاي خوراك خوردن بره
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  1تأثیر افزودن مکمل چربی بر ماده خشک مصرفی (کیلوگرم) و قابلیت هضم ظاهري (درصد) - 2جدول 
Table 2- effects of oil supplementation on dry matter intake (Kg) and apparent digestibility (%)1 

  2تیمارهاي آزمایشی 
Experimental treatments2 

  

 متغیر
Variable 

1 2 3 4 5 SEM P-value  
 ماده خشک مصرفی (کیلوگرم)
Dry matter intake (Kg) 

       

 قبل از زایش
Before lambing  

1.88a 1.55b 1.65b 1.62b 1.82a 0.04 < 0.01 

 بعد از زایش
After lambing 

2.24a 2.61b 2.53c 2.66b 2.74d 0.02 < 0.01 

 قابلیت هضم (درصد)
Digestibility (%) 

       

 ماده خشک
DM 

66.43 63.33 65.08 67.30 66.25 0.94 0.07 

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
NDF 

48.97a 43.19b 44.70ab 48.92a 47.09ab 1.35 0.02 

 ماده آلی
OM 69.30 67.00 69.74 71.48 69.30 1.51 0.42 

 پروتئین خام
CP 

77.75 76.79 74.79 77.20 78.05 1.81 0.71 
  .)P >05/0(باشد میدار معنی تفاوت بیانگر ردیف هر در مشابه غیر حروف 1
اسیدهاي  درصد مکمل نمک کلسیمی 3جیره حاوي -3؛ )روغن پالماسیدهاي چرب اشیاع ( پودر چربی محافظت شدهدرصد  3ره حاوي جی -2جیره شاهد بدون مکمل چربی؛  -1تیمارها شامل:  2

 1و (روغن پالم) اسیدهاي چرب اشیاع  پودر چربی محافظت شدهدرصد  2جیره حاوي  -5؛ )روغن ماهی( 3- اسیدهاي چرب امگا درصد نمک کلسیمی 3جیره حاوي  -4؛ )روغن سویا( 6-امگا چرب
  ).CLAدرصد فرآورده حاوي اسید لینولئیک مزدوج (

1Different letters in each row indicates significant difference (P<0.05). 
2Treatments include: 1- control (without fat supplement), 2- 3% protected fat powder of saturated fatty acids (palm oil), 3- 3% Ca salt 
of  omega-6 fatty acids (soybean oil), 4- 3% Ca salt of omega-3 fatty acids (fish oil), 5- 2% protected fat powder of saturated fatty 
acids (palm oil) and 1% CLA. 

 
  هاي مایع شکمبهفراسنجه

ـ  ر نتایج حاصل از تأثیر افزودن مکمل چربی بر خصوصیات تخمی
ارائـه شـده اسـت. نتـایج حاصـل از ایـن        4شکمبه در جدول شماره 

-شکمبه تأثیر معنی pHآزمایش نشان داد که افزودن مکمل چربی بر 
داري ندارد. همچنین غلظت اسیدهاي چرب فرار شکمبه نشان داد که 
غلظت کل اسیدهاي چرب فرار شکمبه و نسبت مولی آنها تحت تآثیر 

 قرار نگرفت. افزودن منابع مختلف چربی
در این راستا در توافق با نتایج مطالعه حاضر در اغلـب مطالعـات   

شـکمبه   pHداري بـر  انجام شده با افزودن مکمل چربی تأثیر معنـی 
) بـا اسـتفاده از   18). همچنین هارواتین و آلن (27اند (مشاهده نکرده

منابع چربی شامل اسیدهاي چرب اشباع، حد واسط و غیر اشباع، تأثیر 
شکمبه مشاهده نکردند ولی نوسانات  pHداري از منابع چربی بر معنی
pH  شکمبه با افزایش درجه غیر اشباع بودن به صورت خطی کاهش

پیدا کرد. همچنین در یک مرور بر روي مطالعات انجام شده بـر روي  
گاوهاي شیري بیان شده است که افزودن منابع مختلـف چربـی بـه    

-شکمبه می pHیط شکمبه تأثیر اندکی بر دلیل نامحلول بودن در مح
  .)42گذارد (

موافق با نتایج این مطالعه در مطالعه با افزودن مقادیر مختلف از 
هاي پرواري، گزارش شد که مقادیر پایین روغن ماهی به جیره گوساله

تأثیري بر غلظت پروپیونات و نسبت استات به پروپیونات ندارد ولـی  
). همچنـین  38یش پروپیونـات شـکمبه شـد (   مقادیر باالتر باعث افزا

تواند تحت تـأثیر  گزارش شده است که غلظت پرورپیونات شکمبه می
منابع چربی به خصوص اسیدهاي چرب زنجیر بلند باشد، زیرا باکتري 
هاي آمیلولیتیک درصد باالیی از اسـیدهاي چـرب زنجیـر بلنـد را در     

  ).46ساختار خود دارند (
به خصـوص اسـیدهاي چـرب     ع چربیگزارش شده است که مناب

هـاي تجزیـه   زنجیر بلند به دلیل سمی بودن براي پروتوزوا و باکتري
ها باعث کاهش هضم الیاف شده و به دنبال آن کننده الیاف و متانوژن

افتـد. همچنـین   کاهش تولید استات و بوتیرات در شکمبه اتفـاق مـی  
-ع چربی مهار میهاي تولید کننده پروپیونات توسط این منابباکتري
  ).29شود (
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ساعت شبانه روز) 24تأثیر افزودن مکمل چربی بر رفتارهاي خوراك خوردن بعد از زایش (دقیقه در  - 3جدول   

Table3- effects of oil supplementation on feeding behaviors (min/d). 
 

 1تیمارهاي آزمایشی
Experimental treatments1 

  

 متغیر
Variable 1 2 3 4 5 SEM P-value  
 کل زمان جوبدن
Total chewing 557.50 567.14 550.50 573.12 548.33 13.51 0.67 

 زمان خوردن
Total feeding  

258.50 282.14 256.50 261.25 271.66 10.49 0.39 

 زمان نشخوار کردن
Total ruminating  299.00 285.00 294.00 311.87 276.66 11.15 0.26 

یستاده نشخوار کردنا  
Standing rumination 

126.50 132.14 122.00 123.12 108.88 7.63 0.38 

 خوابیدن بدون نشخوار
Lying without Rumination  

464.50 444.28 483.50 483.12 457.22 16.14 0.42 

 خوابیده نشخوار کردن
Lying rumination 

172.50 152.85 172.00 189.37 167.77 10.35 0.27 

بدون نشخوار زمان ایستادن  
Total standing 

336.50 354.28 323.00 311.87 354.44 19.79 0.45 

 زمان آب خوردن
Total drinling 

81.50 74.28 83.00 71.25 80.00 3.62 0.14 

 (FF)تعداد وعده هاي خوراك خوردن  
Meal frequency 

8.00 7.57 7.80 7.12 7.88 0.61 0.87 

اسیدهاي  درصد مکمل نمک کلسیمی 3جیره حاوي - 3؛ )روغن پالماسیدهاي چرب اشیاع ( پودر چربی محافظت شدهدرصد  3جیره حاوي  -2جیره شاهد بدون مکمل چربی؛  -1شامل: تیمارها  1
 1و اسیدهاي چرب اشیاع (روغن پالم)  پودر چربی محافظت شده درصد 2جیره حاوي  -5؛ )روغن ماهی( 3- اسیدهاي چرب امگا درصد نمک کلسیمی 3جیره حاوي  -4؛ )روغن سویا( 6-امگا چرب

 ).CLAدرصد فرآورده حاوي اسید لینولئیک مزدوج (
1Treatments include: 1- control (without fat supplement), 2- 3% protected fat powder of saturated fatty acids (palm oil), 3- 3% Ca salt 
of  omega-6 fatty acids (soybean oil), 4- 3% Ca salt of omega-3 fatty acids (fish oil), 5- 2% protected fat powder of saturated fatty 
acids (palm oil) and 1% CLA. 

 
هاي همچنین مطرح شده کاهش در ماده خشک مصرفی در جیره

یر شود که سبب تأثحاوي چربی باال سبب افزایش در زمان نشخوار می
عالوه سرعت خالی شدن شود، بهاي میمنفی بر سرعت هضم شکمبه

کاهد شکمبه را به دلیل اثرات متابولیک اسیدهاي چرب زنجیر بلند می
در توافق با  ).12کند (در نتیجه میزان تولید پروپیونات کاهش پیدا می

نتایج این مطالعه در یک مطالعه با افزایش غلظت روغـن مـاهی بـه    
هاي گرم در روز براي بره 30و  20، 10از صفر به  3-ع امگاعنوان منب

پرواري غلظت استات و بوتیرات به صورت خطـی کـاهش و غلظـت    
). پیشنهاد شده است که دلیل کاهش 19پروپیونات افزایش پیدا کرد (

هاي تولید کننده با افزودن استات و بوتیرات کاهش در جمعیت باکتري
توان گفت وجود ). به طور کلی می28اشد (بمنابع چربی غیر اشباع می

تناقض در نتایج مطالعات مختلف در رابطه با تأثیر منـابع چربـی بـر    
تواند به وجود تفاوت در سـایر اجـزاي   هاي تخمیر شکمبه میشاخصه

تواند عـاملی در جهـت تغییـر جمعیـت     جیره مربوط باشد که خود می
 .)38میکروبی شکمبه باشد (

 

  شیرالگوي اسید چرب 
نتایج حاصل از تأثیر منابع مختلف چربی بر چربی و الگوي اسید 

دهد که افزودن چربی اشباع به تنهایی و به همراه چرب شیر نشان می
دار در درصد چربی شیر شد اسیدهاي چرب مزدوج باعث افزایش معنی

)05/0 < P باعـث کـاهش    6-). افزودن منبع چربی امگـا 5) (جدول
کربنـه و مجمـوع اسـیدهاي     16کربنـه و   14غلظت اسیدهاي چرب 

چرب زنجیر متوسط و اسیدهاي چرب اشباع و افزایش اسیدهاي چرب 
تیمـار  ). P > 05/0زنجیر بلند به خصوص با یک پیوند دوگانه شـد ( 

دار غلظت اسید منبع اسیدهاي چرب مزدوج باعث افزایش معنیحاوي 
یز باعث افـزایش  سایر منابع ن).، P > 05/0لینولئیک مزدوج شیر شد(

  . دار نبودشدند، اما معنیغلظت اسید لینولئیک مزدوج شیر 
گزارش شده است که مقدار، درصد و ترکیب اسیدهاي چرب شیر 
گوسفند به نوع نژاد، تغذیه، مرحله شیردهی و شرایط محیطی وابسته 

). منشأ چربی شیر از اسیدهاي چـرب حاصـل از پالسـماي    37است (
چک و یا بافت ادیپوز (اسیدهاي چرب زنجیر بلند) خون که از روده کو

 C14:0تا  C4:0و یا سنتز دنوو از استات و بوتیرات (اسیدهاي چرب 
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اي شود. عوامل تغذیه) در غدد پستانی حاصل میC16:0و بخشی از 
توانند الگوي اسـید  دهند، میکه تخمیر شکمبه را تحت تأثیر قرار می

 چرب شیر را تغییر دهند.

 
تأثیر افزودن مکمل چربی بر خصوصیات تخمیر شکمبه - 4ل جدو  

Table 4- Effects of fat supplementation on Rumen characters 
 1تیمارهاي آزمایشی 

Experimental treatments1 
  

 متغیر
Variable 

1 2 3 4 5 SEM P-value  
 کل اسیدهاي چرب فرار (میلی مول)
Total VFA (mM)  

76.82 75.33 78.80 83.21 79.87 5.77 0.89 

 استات (درصد)
Acetate (%) 

62.99 67.85 65.89 66.55 65.16 2.22 0.66 

 پروپیونات (درصد)
Propionate (%) 

18.37 17.13 19.77 19.27 20.04 1.43 0.67 

 بوتیرات (درصد)
Butyrate (%) 

12.46 11.03 10.78 10.63 11.99 0.94 0.56 

 ایزو بوتیرات (درصد)
Isobutyrate (%) 

1.83 1.62 1.19 1.04 0.72 0.42 0.55 

 والرات (درصد)
Valerate (%) 1.46 1.34 1.30 1.39 1.30 0.09 0.71 

 ایزو والرات (درصد)
Iso valerate (%) 

1.39 1.33 1.21 1.41 1.31 0.13 0.84 

شکمبه  pH   
 Rumen pH 6.82 6.96 6.94 6.87 6.70 0.08 0.23 

اسیدهاي  درصد مکمل نمک کلسیمی 3جیره حاوي - 3؛ )روغن پالماسیدهاي چرب اشیاع ( پودر چربی محافظت شدهدرصد  3جیره حاوي  -2جیره شاهد بدون مکمل چربی؛  -1امل: تیمارها ش 1
 1و اسیدهاي چرب اشیاع (روغن پالم)  پودر چربی محافظت شدهدرصد  2جیره حاوي  -5؛ )روغن ماهی( 3- اسیدهاي چرب امگا درصد نمک کلسیمی 3جیره حاوي  -4؛ )روغن سویا( 6-امگا چرب

 ).CLAدرصد فرآورده حاوي اسید لینولئیک مزدوج (
1Treatments include: 1- control (without fat supplement), 2- 3% protected fat powder of saturated fatty acids (palm oil), 3- 3% Ca salt 
of  omega-6 fatty acids (soybean oil), 4- 3% Ca salt of omega-3 fatty acids (fish oil), 5- 2% protected fat powder of saturated fatty 
acids (palm oil) and 1% CLA. 

 
در واقع نسبت استات به پروپیونات در مایع شکمبه نقش اساسـی  

. یکی کنندرا در سنتز اسیدهاي چرب شیر نشخوار کنندگان بازي می
اي که مقدار و الگوي اسیدهاي چرب شیر را تحت از راهکارهاي تغذیه

دهد افزودن منابع مختلف چربی به جیره نشخوارکنندگان تأثیر قرار می
). در این راستا گزارش شده است که افزودن منابع چربی 33باشد (می

عبوري مثل اسیدهاي چرب کلسیمی باعث افزایش درصد چربی شیر 
گرم به ازاي هر  90ولی اگر مقدار این منابع چربی به بیش از  شود،می

رأس در روز در جیره گوسفند برسد باعث کاهش درصد چربـی شـیر   
که میـانگین مقـدار   ). در مطالعه حاضر نیز با توجه به این37شود (می

 90مکمل چربی مصرفی در تیمارهاي داراي مکمـل چربـی کمتـر از    
اس بود، بنابراین در توافق با نتـایج گـزارش   گرم در روز به ازاي هر ر

شده، در تیمارهاي حاوي منابع چربی اشباع (تیمار دو و پـنج) باعـث   
دار در درصد چربی شیر شد. همچنین در توافق با نتایج افزایش معنی

مطالعه حاضر گزارش شده است که افزودن منابع کلسیمی اسـیدهاي  
) و 24اصـل از روغـن مـاهی (   چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه ح

هاي شیرده باعث کاهش درصـد  هاي میش) به جیره2روغن زیتون (

چربی شیر نشد. همچنین نتایج مشابهی در رابطه با تغذیه روغن کتان  
) در رابطه با بی تأثیر بودن بر درصد چربی 10) و گوسفند (32به بز (

  شیر گزارش شده است. 
تواند تحـت  ي چرب شیر میگزارش شده است که الگوي اسیدها

). در این راستا 33تأثیر مقدار و نوع اسیدهاي چرب جیره قرار بگیرد. (
نتایج مطالعات مختلفی نشان داده اند که همبستگی مثبتی بین مقدار 
چربی جیره اي غنی از اسید لینولئیک و لینولنیک با غلظت اسیدهاي 

تایج مطالعه حاضـر  ). موافق با ن17و  9چرب مزدوج شیر وجود دارد (
گزازش شده است که وقتی که مکمل حاوي اسید لینولئیک مزدوج در 

بـه   18:1Cگیـرد، نسـبت   تغذیه گاوهاي شیري مورد استفاده قرار مـی 
18:0C 9هـا بیـانگر فعالیـت آنـزیم دلتـا      یابد. ایـن نسـبت  کاهش می 

  ).9دساچوراز پستانی هستند(
غـن سـویا بـه جیـره     گرم رو 140در یک مطالعه با اضافه کردن 

دار در غلظـت  هاي شیرده با درصد باالي کنساتره افزایش معنیمیش
لینولئیک اسید به میـزان   11-ترانس 9-اسیدهاي چرب مزدوج سیس

ده است. افزایش این مقدار از اسـیدهاي چـرب   درصد گزارش ش 44/3
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مزدوج در چربی شیر حکایت از بیوهیدروژناسیون کمتر لینولئیک اسید 
هاي بیوهیدروژناسیون در شکمبه و افزایش جریان دئودنومی حدواسط

بـین   که ارتباط خطیاز طرفی   ).25دارد ( 11-ترانس C18:1مانند 

-11سـیس،   -9 مـزدوج  کینولئیل دیو اس C18:1ترنس -11ایزومر 
بین پیش سازهاي این دو ترکیب نیز  وجود دارد در چربی شیر ترانس

 شود. دیده می
 

 جدول 5-  تأثیر افزودن مکمل چربی بر چربی شیر و الگوي اسیدهاي چرب شیر (درصد)1
Table 5- effects of fat supplementation on milk fatty acids profile (%)1 

 1زمایشیتیمارهاي آ 
Experimental treatments* 

  

 اسیدهاي چرب
Fatty acids 1 2 3 4 5 SEM P-value  
 چربی شیر
Milk fat 

5.07a 5.96b 5.33ab 5.27ab 5.95b 0.22 0.02 

 اسید چرب
Fatty acids 

       

C8:0 2.31 2.76 1.65 1.71 1.78 0.40 0.29 
C10:0 9.26 10.78 7.85 8.10 9.24 1.22 0.49 
C12:0 4.93 5.34 3.56 3.66 4.34 0.57 0.20 
 اسیدهاي چرب زنجیر کوتاه
SCFA  

16.51 18.89 13.06 13.47 15.37 1.97 0.29 

C14:0 10.22a 9.82ab 7.19b 8.44ab 7.25b 0.65 0.02 
C15:0 1.64 1.48 1.24 1.50 1.18 0.27 0.73 
C16:0 31.06ab 30.85ab 26.80a 33.22ab 34.19b 1.59 0.06 
C16:1 0.89 0.83 1.57 1.70 0.85 0.40 0.38 
C17:0 1.21ab 0.89ab 1.60a 0.82b 1.05ab 0.17 0.05 
  اسیدهاي چرب زنجیر متوسط
MCFA 

45.03ab 43.89ab 38.42b 45.69a 44.53ab 1.60 0.06 

C18:2  3.18 3.41 3.49 4.62 2.50 1.01 0.20 
C18:2CLA 0.43a 0.54ab 0.55ab 0.56ab 0.73b 0.06 0.05 
C18:1Cis 20.85ab 19.41ab 25.66a 21.21ab 16.93b 1.38 0.01 
C18:3 0.68 1.01 0.65 0.99 1.04 0.20 0.48 
C18:0 10.00bc 9.05bc 14.85a 8.34c 13.83ab 1.05 <0.01 
C20:0 0.43 0.40 0.46 0.41 0.45 0.05 0.92 
 اسیدهاي چرب زنجیر بلند
LCFA 

35.58b 33.84b 45.31a 36.15b 35.49b 2.00 0.01 

 اسیدهاي چرب اشباع
SFA 

71.09 71.40 65.23 66.22 73.34 1.97 0.06 

 اسیدهاي چرب غیر اشباع
USFA 

26.03ab 25.22ab 31.93a 29.10ab 22.06b 1.83 <0.01 

 اسیدهاي چرب غیر اشباع با یک پیوند دوگانه
MUFA 

21.74ab 20.24ab 27.23a 22.92ab 17.78b 1.63 0.02 

  اسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانه
PUFA 

4.29 4.97 4.70 6.18 4.28 0.61 0.24 

  سایر اسیدهاي چرب
Other fatty acids 

2.87 3.37 2.83 4.67 4.59 0.58 0.12 

  ).P >05/0باشد (دار میمعنی تفاوت بیانگر ردیف هر در مشابه غیر حروف 1
اسیدهاي  درصد مکمل نمک کلسیمی 3جیره حاوي -3؛ )روغن پالماسیدهاي چرب اشیاع ( پودر چربی محافظت شدهدرصد  3جیره حاوي  -2مل چربی؛ جیره شاهد بدون مک -1تیمارها شامل:  2

 1و هاي چرب اشیاع (روغن پالم) اسید پودر چربی محافظت شدهدرصد  2جیره حاوي  -5؛ )روغن ماهی( 3- اسیدهاي چرب امگا درصد نمک کلسیمی 3جیره حاوي  -4؛ )روغن سویا( 6-امگا چرب
  ).CLAدرصد فرآورده حاوي اسید لینولئیک مزدوج (

1Different letters in each row indicates significant difference (P<0.05). 
2Treatments include: 1- control (without fat supplement), 2- 3% protected fat powder of saturated fatty acids (palm oil), 3- 3% Ca salt 
of  omega-6 fatty acids (soybean oil), 4- 3% Ca salt of omega-3 fatty acids (fish oil), 5- 2% protected fat powder of saturated fatty 
acids (palm oil) and 1% CLA. 
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اساس بیوهیدروژناسیون شکمبه که به قابـل دسـترس بـودن     بر

براي جذب منتهی می شود چنین تصور گردید که  C18:1ترنس-11
موجـود در چربـی نشـخوارکنندگان     مـزدوج  کینولئیل دیبخشی از اس

بایستی منشا اندوژنوسی داشته باشد لذا چنین فرض گردید که ایزومر 
بایسـتی از غیـر    تـرانس -11سیس،  -9 مزدوج کینولئیل دیاصلی، اس

 أ، منشـ دسـاچوراز  9دلتـا  توسط آنزیم  C18:1ترنس-11اشباع شدن 
همچنین غلظت باالي اسید لینولئیک جیره موجب ). 15گرفته باشد (

جلوگیري از هیدروژنه شدن اسید واکسنیک شده و در نهایت منجر به 
گـردد. ایـن   سنتز بیشتر اسید لینولئیک مزدوج در غـدد پسـتانی مـی   

 دهد که اسید لینولئیک به عنوان یک مهـار کننـده  موضوع نشان می
رقابتی در هیدروژناسیون اسیدهاي چرب با یک پیوند دوگانه در گروه 

B گـزارش شـده اسـت کـه     17اي نقـش دارد ( هاي شکمبهباکتري .(
هاي معمول مورد استفاده در جیره گوسـفند  میزان تأثیر گذاري روغن

(روغن سویا، کتان، آفتابگردان و گلرنگ) به مقدار استفاده شده آن در 
). 33متقابل آن بـا سـایر اجـزاي جیـره بسـتگی دارد (     جیره و اثرات 

هاي گیاهی به صورت آزاد همچنین گزارش شده است وقتی که روغن
شوند، تأثیر بیشتري در افـزایش نسـبت اسـیدهاي چـرب     استفاده می

ها به صورت کلسیمی یا مزدوج شیر دارند، نسبت زمانی که این روغن
توان نتیجه گرفت ). بنابراین می9شوند (هاي روغنی استفاده میاز دانه

که باتوجه به دالیل ذکر شده افزایش در مقدار اسیدهاي چرب مزدوج 
شیر با افزودن منابع چربی به بیوهیدروژناسیون ناقص اسیدهاي چرب 

در شکمبه ارتباط داد از طرفی با توجه به اینکه در مطالعه حاضر مقدار 
ر شده پـایین تـر بـوده و    استفاده مکمل چربی نسبت به مطالعات ذک

باتوجه به اینکه منابع چربی غیر اشباع استفاده شده نیـز بـه صـورت    
نمک کلسیمی اسیدهاي چرب بوده در نتیجه افزایش اندکی از اضافه 

بر مقدار اسیدهاي چـرب مـزدوج شـیر     3-و امگا 6-کردن منابع امگا
مشاهده شد. از طرفی یکـی دیگـر از عوامـل افـزایش دهنـده مقـدار       
اسیدهاي چرب مزدوج شیر زمانی که اسیدهاي چـرب غیـر شـباع در    
جیره استفاده مـی شـود بـاال بـودن نسـبت کنسـاتره بـه خصـوص         

) بنابراین یکی دیگر از 33باشد (کربوهیدرات هاي غیر الیافی جیره می
بـر میـزان اسـیدهاي     3-و امگا 6-عوامل عدم تأثیر اندك منابع امگا

اضر ممکن است باال بودن نسبت علوفه چرب مزدوج شیر در مطالعه ح
 باشد.درصد)  34به  66به کنسانتره (

 
  گیري کلینتیجه

افزودن منابع مختلـف چـري در پـیش و پـس از زایـش اثـرات       
متفاوتی بر روي خوراك مصرفی داشت و باعث بهبـود مـاده خشـک    
مصرفی بعد از زایش شد، همچنین اثرات اندکی از افزودن منابع چربی 

درصد در جیره گوسفندان افشاري بر روي رفتار، هضـم و   3ان به میز
تخمیر شکمبه مشاهده شد. افزادن منابع چربی باعـث بهبـود الگـوي    

 اسیدهاي چرب شیر شد. 
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Introduction1: Negative energy balance in pregnant ewes during last of gestation could result in fatal 

pregnancy toxemia and affects ewe and lamb health. Fat supplementation of the diet is an efficient mean to 
increase energy concentration of diet and modify body weight, body condition score, milk yield, fat content and 
fatty acid composition in lactating ruminants. Addition of fats to ruminant diets provides preformed fatty acids 
(FA) which are directly available for milk fat synthesis in dairy cows and small ruminants. Much of the research 
attempted to obtain milk fat with healthier properties by increasing milk concentration of specific human health 
promoting fatty acids. Although mechanisms of action are unclear and its use in humans is controversial, CLA is 
still of particular interest because of its speculated role in preventing human health problems and increasing the 
nutritive and therapeutic value of milk. Therefore, this study contacted to investigate effects of different fat 
sources and CLA during late-pregnancy and early lactation on DMI, rumen metabolites and milk fatty acid 
pattern of Afshari ewes. 

Materials and Methods: Fifty Afshari ewes were assigned randomly to one of the five experimental diets 
with ten replicates in a completely randomized design; 1- control (without fat supplement), 2- 3% protected fat 
powder of saturated fatty acids (palm oil), 3- 3% Ca salt of  omega-6 fatty acids (soybean oil), 4- 3% Ca salt of 
omega-3 fatty acids (fish oil), 5- 2% protected fat powder of saturated fatty acids (palm oil) and 1% CLA in a 
completely randomized design. Diets were fed between 14 days before and 45 days after lambing. Dry matter 
intake was measured daily, feed compound and milk composition was measured weekly. Milk fatty acid profile 
was determined using Gas Chromatography. Feeding behaviors were recorded every 5 minutes in 40 day of 
experiment. Rumen samples were taken directly from the rumen fluid through the esophagus and concentration 
of volatile fatty acids determined using a gas chromatography. Data were analyzed using SAS statistical software 
and MIXED procedure. 

Result and discussion: In prepartum, the addition of saturated fat, omega-6, and omega-3 significantly 
reduced the dry matter intake, but this effect was not observed in CLA containing treatments (P <0.01). In the 
postpartum period, the addition of fat resources caused a significant increase in dry matter intake (P <0.01). NDF 
digestion decreased significantly by adding protected fat powder of saturated fatty acids (P <0.05), but not 
affected by other treatments. It has been reported that the effect of different fat sources on the dry matter is not 
constant and depends on various factors such as palatability, amount, source and degree of saturation, chain 
length and fatty acid stile (triglyceride and free fatty acid). The results showed that adding different sources of 
fat supplementation to 3% in diet did not have a significant effect on feeding behaviors of Afshari sheep. 
Animal-derived data showed that ewes were in good condition in terms of comfort. Rumen volatile fatty acid 
profile and pH after lambing were not affected by feeding different fat sources. In agreement with the results of 
this study, most studies no reported a significant effects on rumen pH with the addition of fat supplement. 
Adding protected fat powder of saturated fatty acids alone and, along with conjugated fatty acids, increased a 
significant increase in milk fat percentage. The addition of omega-6 fatty acids resulted in a reduction in the 
short, medium, and saturated fatty acid fatty acids, and the increase of medium chain fatty acids. The addition of 
omega-3 fatty acids did not have a significant effect on the fatty acid model of milk compared to the control 
treatment. The addition of conjugated fatty acids resulted in a significant increase in the concentration of 
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conjugated linoleic acid in milk. It has been reported that the pattern of milk fatty acids can be affected by the 
amount and type of fatty acids in the diet. 

Conclusion: Dry matter was reduced by fat supplementation resources before lambing and increased 
afterward. Reduction in dry matter digestibility and dietary fiber was observed with saturated fat sources. Rumen 
pH and VOLATILE FATTY ACIDS (VFA) were not affected by feeding different fat sources. Adding 
conjugate fatty acids in the diet, increased the conjugate linoleic acid (CLA) concentration in the milk. In 
general, supplementing fat sources to the prepartum diets increased dry matter intake (DMI) after parturition 
and conjugated fatty acids resulted in a significant increase in the concentration of conjugated linoleic acid in 
milk.  
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