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  چکیده

زا در جیره غذایی گاوهای شیری هلشتاین به کار زمینه مطالعاتی: اسید لینولئیک مزدوج به عنوان یک غذای مفید و انرژی

های مختلف مشاهده شده است. هدف: مطالعه حاضر رود و پیامدهای سودمندی در جیره غذایی گاو هلشتاین در دورهمی

های خونی بر روی عملکرد تولیدی، تولید شیر و ترکیبات آن و برخی فراسنجه 1CLAبه منظور بررسی اثر مکمل چربی 

ساله  4راس گاو شیری هلشتاین  18مطالعه از: در این کار روشگاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقال صورت گرفت.  در

کیلوگرم و وضعیت نمره بدنی 30 ±5کیلوگرم، میانگین شیر تولیدی روزانه حدود 600±50بار زایش با وزن با سابقه دو

گروه -2راس گاو با جیره پایه 6گروه کنترل -1های آزمایشی شامل با شرایط محیطی یکسان استفاده شد. گروه 3حدود

( عبوری از شکمبه به عنوان منبع اسیدچرب  CLAهرگاو مکمل  گرم در روز به ازای 120راس گاو با 6) CLA تیمار مکمل

های راس گاو با جیره پایه به همراه افزودنی 6گروه تیمار-3( CLA 11-ترانس 9 -سیس و CLA 12-سیس 10 -) ترانس

ودر چربی پالم عبوری از شکمبه به عنوان منبع اسیدچرب پالمیتیک و به ازای هر گاو مکمل پ گرم در روز 120چربی )

دهد مصرف مکمل اسید لینولئیک مزدوج و سایر نشان می حاضر های پژوهش: یافتهنتایج .(Rumifat R 100اولئیک 

شیر، میزان و داری افزایش داد. تولید های چربی نمره وضعیت بدنی گاوهای شیری تحت مطالعه را به طور معنیافزودنی

: نتایج نهایی گیری نتیجه. (>05/0P)ثیر تیمارهای آزمایشی واقع گردیدداری تحت تادرصد چربی شیر به طور معنی

تواند سبب هلشتاین در دوره انتقال میپژوهش حاضر نشان داد که مصرف مکمل اسید لینولئیک مزدوج در گاوهای 

شیری شود. همچنین تولید شیر و افزایش پروتئین، الکتوز و کل مواد جامد های پیشگیری از کاهش نمره وضعیت بدنی گاو

 شیر گردد.
 

 های خونی، نمره وضعیت بدناسید لینولئیک مزدوج، تولید و ترکیبات شیر، فراسنجهواژگان کلیدی : 

 

 مقدمه 

هفته پیش از  3 تا 2دوره انتقال در گاوهای شیری از 

 یابدهفته پس از زایمان ادامه می 3تا  2زایمان شروع و تا 

 
       

(. مهمترین دوره چرخه شیردهی 2007هولمز  و )ابوغزاله

در گاو است در این دوره گاو دچار باالنس منفی انرژی 

های شود و ممکن است منجر به بروز ناهنجاریمی



فی جهت متابولیکی و تولید مثلی گردد. راهکارهای مختل

بهبود باالنس منفی انرژی در گاو وجود دارد که از جمله 

توان به افزایش غلظت انرژی جیره از طریق افزایش می

های چربی نسبت کنسانتره به علوفه و استفاده از مکمل

(. کشف نقش اسید 2014 زاده تقی)بشارتی واشاره نمود

ر لینولئیک مزدوج به عنوان یک غذای مفید به دو دهه اخی

اسیدهای لینولئیک مزدوج، اسیدهای چربی  گردد.برمی

های روده باشند که به طور طبیعی به وسیله باکتریمی

نشخوارکنندگان و در طی فرآیند حرارتی غذاهای حیوانی 

ه، مسیر تولید و سنتز گردند. درگاوهای شیردتولید می

طریق جذب اسیدهای چرب بواسطه  ازاین ترکیب، 

ای و متعاقباً تبدیل آن به شکل ن شکمبهبیوهیدروژناسیو

غدد پستانی  ای دسچوراز ازهمزدوج توسط آنزیم

(. به هر حال با وجود 2015امیری فر و زاده)تقی باشدمی

یکسان سازی فاکتورهای مدیریتی و استفاده از جیره 

یکسان هنوز تنوع اساسی بین گاوها از این لحاظ وجود 

چربی شیر وجود دارد  CLAدارد. تنوع که بین محتوای 

)چیت  پذیرددر هر صورت بیشتر از جیره غذایی تأثیر می

(. چربی شیر حاوی چندین ترکیب 2015ساز و همکاران

ن ترکیبات، اسید لینولئیک باشد یکی از ایویژه میزیستی 

باشد اسید لینولئیک مزدوج موجود در شیر از میمزدوج 

در  ین ایزومریباشد و امی11 -وترانس  9 -سیسنوع 

های احتمالی در درصد از کل ایزومری 75-90حدود 

چربی شیر را به خود اختصاص داده است، این مسئله 

های سیس بسیار حائز اهمیت است. چرا که تنها ایزومری

باشد که اثرات ، اسید لینولئیک مزدوج می11، ترانس 9

دهد. ضد سرطانی بسیاری را از خود نشان می

(. ترکیبات شیر با مدیریت 2000)بالنگسون و همکاران 

)بومگارد و  به راحتی قابل تغییر و هدایت استتغذیه 

(. در نتیجه، تغییر در مسیر ساخت چربی 2002همکاران 

شیر و یا به عبارتی کنترل کاهش چربی شیر با استفاده 

ها، تکنیکی نوین را در ارتقاء سطح تعادل انرژی از مکمل

با توجه به اینکه اخیرًا (. 2002)دهمن کندارائه میحیوان 

تقاضا برای محصوالت لبنی چرب کاهش پیدا کرده و با 

در کاهش چربی شیر، بهبود توازن  CLAتوجه به نقش 

جهت افزایش تولید و کاهش تعادل منفی انرژی،  انرژی،

وان یک گزینه مفید در جیره، بهره گیری از این ماده به عن

 (.2002 پرفیلدوهمکاران) رسدضروری به نظر میو الزم

Lutrell یا همان لینولئیک اسید مزدوج(Conjugated 

Linoleic Acid)  که توسط شرکتBASF  آلمان تولید

شود از انواع فراسودمند پودر چربی است که با تغییر می

در متابولیسم چربی موجب بهبود سالمتی و تولید مثل 

اسید  ،CLAمحصول عالوه بر  گردد. در اینحیوان می

استئاریک و پالمیتیک هم وجود دارد. استفاده از آن عالوه 

بر کاهش چربی شیر با حفظ تندرستی دام، میزان تولید 

کیلوگرم به ازای هر دام در  2شیر را به طور میانگین تا 

دهد. تعدادی از مقاالت تحقیقی اثرات روز افزایش می

لینولئیک چربی شیر نشان د عوامل مختلف را بر روی اسی

مطالعه حاضر به  (.2014 و تقی زاده )بشارتی داده است

های و افزودنی CLAمنظور بررسی اثر مکمل چربی 

چربی بر روی عملکرد تولیدی، تولید شیر و ترکیبات آن 

گاوهای شیری هلشتاین  های خونی درو برخی فراسنجه

 در دوره انتقال انجام گرفته است.

 روش کار

راسی آقای نادر  100این پژوهش در گاوداری شیری 

در  کیلومتری شهرستان میاندوآب 20پلنگی، واقع در

راس  18تعداد  انجام گرفت. 1396فصل پاییز و زمستان 

 600±50گاو شیری هلشتاین، دو بار زایش به باال با وزن 

کیلوگرم و  30±5کیلوگرم، متوسط تولید روزانه میانگین 

با شرایط محیطی یکسان، در  3 بدنی تقریباوضعیت نمره 

 راسی مورد مطالعه قرار گرفت. 6سه گروه تیماری 

ها یک جیره پایه یکسانی )با انرژی و پروتئین تمامی گروه

تکمیلی در نوع تفاوت عمده جیره مساوی( دریافت کردند. 

باشد و مقدار چربی مورد زا میماده خوراکی انرژی

گرم در روز  120تیمار به میزان های استفاده در گروه

راس  6 گروه کنترل-1های آزمایشی شامل: بود گروه

راس گاو  CLA (6 گروه تیمار مکمل-2گاو با جیره پایه 

( عبوری  CLAهرگاو مکمل گرم در روز به ازای 120با



-سیس 10 -از شکمبه به عنوان منبع اسیدچرب ) ترانس

12 CLA 11-ترانس 9 -سیس و CLA )3-تیماری  گروه

راس گاو و با جیره پایه به همراه مکمل  6 مکمل چربی با

به ازای هر  گرم در روز Rumifat) R100.) (120چربی 

گاو مکمل پودر چربی پالم عبوری از شکمبه به عنوان 

از  (.Rumifat R100منبع اسیدچرب پالمیتیک و اولئیک 

آنجاییکه در این آزمایش مصرف مقدار مشخصی از 

مکمل مد نظر بوده، مکمل چربی بصورت ریختن بر روی 

خوراک )سرک( استفاده شد و مقدار آن گرم در روز بیان 

 گردید.

 

 
Table1 - Ingredient and chemical composition of 

the experimental diets dry matter (%) 

% of DM 
Chemical 

composition 

% of 

DM 

Feed ingredients 

(% of dry matter) 

1.65 
Net lactation 

energy (Mcal/kg) 
20.97 Alfalfa 

17.5 Crude protein (%) 19.23 Silage corn 

32.2 Cell wall (%) 13.11 Barely 
59.62 dry matter(%) 13.11 Corn 

19.9 
Hemicellulose-

free cell wall (%) 
3.93 Wheat 

3.1 
Ethereal extract 

(%) 
10.94 Soybean meal 

0.91 Calcium (%) 10.94 Canola meal 

0.53 P (%) 5.46 
Sugar beet pulp 

Rumi Fat 
  - CLA 

  0.60 Sodiom bicarbonat 

  0.15 Salt 
  0.81 Carbonat calcium 

  0.15 
Di-calcium 

phosphat 

100 Total 0.60 
Mineral 

supplement-vitamin 

Each kilogram of these supplements has 500,000 units of 

vitamin A, 200,000 units of vitamin D3, 4,000 milligrams of 

vitamin E, 500Mg of antioxidant, 190 g of calcium, 80 g of 

phosphorus, 21 g of magnesium, 3000 mg of copper, 2000 mg 

of manganese, 3000 mg of zinc,100 mg of cobalt, 100 mg of 

iodine and 35 mg of selenium. 

 

 Pure Lutrellمورد استفاده با نام تجاری  CLAمنبع 

آلمان و با همکاری شرکت پیش  BASFمحصول شرکت 

، 10که حاوی ایزومر ترانس  BSAFساز پویا و شرکت 

و اسید لینولئیک بود که برای اجرای این طرح  12سیس 

درصد  9دارای  CLAفراهم گردید. مکمل محافظت شده 

 -10ترانس و  -11سیس،  -9از هر یک از ایزومرهای 
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جهت تعیین وضعیت بدنی  بود. CLAسیس  -12ترانس، 

گاوها، در طول آزمایش هر هفته یکبار بر اساس روش 

، پس از نفر انجام شد ای وایلدمن، توسط دوپنج شماره

(، یکنواخت سازی و 1BCSتعیین نمره بدنی گاوها )

از زایمان  انتخاب تصادفی تیمارها، آزمایش دو هفته قبل

ت. گاوها بصورت ماه بعد زایمان ادامه یاف 2شروع و تا 

 (CLA مکمل مکمل چربی و)کنترل، گروهی در سه گروه 

و حیوانات دسترسی آزاد به آب و نمک  ،دهیخوراک

( و عصر 8)ساعت  داشتند. گاوها در دو نوبت صبح

( بصورت آزاد و در حد اشتها تغذیه شدند. 16ساعت)

جهت تعیین میزان ماده خشک مصرفی، در هر روز قبل 

مانده خوراک روز قبل باقی دهی وعده صبح،از خوراک

براساس  جیره مصرفی گاوها آوری و توزین شد.جمع

برای انرژی، 2NRC( 2001پیش بینی شده ) احتیاجات

ها فرموله و متعادل شد. پروتئین، مواد معدنی و ویتامین

های ریز و نزدیک های چربی که به صورت گرانولمکمل

نوبت صبح و بعد از ظهر به  2به حالت پودری بود، در

نوبت در ساعات  3گاوها در شد. صورت سرک تغذیه می

شب شیردوشی و رکورد  11 ور از ظه بعد 3صبح،  7

تولیدی آنها ثبت شد. مجموع شیر تولیدی در هر وعده 

در طول آزمایش، به عنوان شیر تولیدی هر گاو در هر 

شد و نمونه گیری در پایان هر هفته صورت روز ثبت می

درجه سلسیوس با  4های شیر در دمای و نمونهگرفت. 

ماده نگهدارنده )برونوپل( برای اندازه گیری ترکیبات 

  شیر نگهداری شد.

 مدل میلکواسکن دستگاه از استفاده باترکیبات شیر 

MilcoscanTMS50 گیری اندازه 75610 با شماره تیپ

 3/5شد. میانگین تولید شیر روزانه تصحیح شده برحسب

 پیشنهادیدرصد چربی با استفاده از فرمول 

(NRC2001محاسبه ) اسید  جهت تعیین پروفیل .گردید

ام حیوانات در انتهای های شیر از تمچرب شیر، نمونه

ها بالفاصله آوری شدند و سپس نمونهجمعآزمایش 



ذخیره شدند  و فریز -c20 ماده نگهدارنده در دمای بدون

نمونهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. آنالیز تا نمونه

 8818 های شیر بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره

روش  )چربی شیر، آماده سازی متیل استر چربی،

 آزمون( آنالیز گردید.

( GCپروفیل اسیدهای چرب توسط گاز کروماتوگرافی)

 Yl 6100Gc, Youngling, South)تعیین شد. ماشین)

korea )  با طول ستونm 60  میلی متر 25/0و قطر

(BPX70, SGE Analytic Science, Australia ) گاز

 درصد و سرعت جریان 999/99هیدروژن با خلوص 

میلی مول در دقیقه بعنوان گاز حامل استفاده شد. در 2

دقیقه و  5بمدت  درجه سلیسیوس ثابت 50ابتدا با دمای

درجه  200درجه سلیسیوس تا  40سپس با سرعت 

درجه سلسیوس در  40دقیقه با سرعت  6افزایش، بعد از 

درجه رسیده و  10هر دقیقه شروع به افزایش، تا به دمای

دقیقه جهت خروج تمام گازها  10ثابت بماند. سپس بمدت 

برای تعیین ترکیبات خون دو  زمان داده شد. ،از ستون

 60هفته قبل از زایمان و سپس هر هفته یکبار تا روز 

 صبح قبل از مصرف مکمل و 7شیردهی در ساعت 

های لوله خوراک، از سیاهرگ دمی گاوها با استفاده از

های خون در خونگیری صورت گرفت. و نمونه خأل

فالسک مخصوص در مجاورت یخ جهت تهیه پالسما به 

ها در آزمایشگاه انتقال داده شد. برای تهیه پالسما، نمونه

دور سانتریفیوژ و  3000دقیقه در 10آزمایشگاه به مدت 

مورد نظر خون اندازه گیری شد.  سپس فاکتورهای

گیری بتا هیدروکسی بوتیرات به روش اندازه

 BHBA، Irelandاسپکتوفتومتری و با استفاده از کیت، 

های از کیت به طریقه اولتراویولت انجام شد. Ranbut و

گیری گلوکز، تری گلیسرید و زیست شیمی برای اندازه

های مخصوص متابولیتهای ذکر کلسترول خون از کیت

که از شرکت زیست شیمی تهیه گردیده بود، استفاده شده 

و در نهایت بوسیله دستگاه اتوآناالیزر، آزمایشگاه 

 پشمینه دانشگاه علوم پزشکی تبریز اندازه گیری گردید.

 

 روش آماری و مقایسه میانگین ها

و با  SAS v9.1آوری شده توسط نرم افزار های جمعداده

آماری  تجزیهدرصد  5استفاده از آزمون توکی در سطح 

 گردید.
ij+εi= µ +TijY 

اثر iT میانگین کل،µ مقدار هر مشاهده،ijY که در این مدل 

هایی مانند خطای آزمایشی بودند. برای صفتijε تیمار،

ترکیبات شیر که بیش از یک بار در طول دوره آزمایش 

اندازه گیری شدند، تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از 

Proc Mixed و به روش Repeated measurement  انجام

ها عبارت ماری مورد استفاده برای این دادهگرفت. مدل آ

 است از: 

ijk+eilTW+I+Wi= µ +TijkY 

اثر  Tiمیانگین کل،  µمتغیر وابسته،  ijkYکه در این مدل 

اثر  ijkeاثر متقابل تیمار و زمان،  Twiاثر زمان، IWجیره، 

باقی مانده است. جهت آنالیز مربوط به تغییرات وزن 

بدن، وزن اولیه به عنوان عامل کوواریت در نظر گرفته 

  شده است.

 

 نتایج

 مصرف تاثیر نتایج آزمایش این در: بدنی وضعیت نمره

 میانگین بر چربی افزودنی ومکمل مزدوج لینولئیک اسید

 گاوهای در آن تغییرات و بدنی وضعیت نمره میزان

 میزان  است.شده  داده نشان2جدول در هلشتاین شیری

 72/0 ،96/0  برابر میانگین طور به بدنی وضعیت تغییرات

 یکدیگر با آماری نظر از که .(>05/0P) بود درصد66/0 و

 .دادند نشان داریمعنی اختالف

 های افزودنیلینولئیک مزدوج و مکملاثرات مصرف اسید 

بر تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیری هلشتاین در 

 نشان داده شده است. 2دوره انتقال در جدول

اثرات مصرف اسید لینولئیک مزدوج و مکملتولید شیر: 

گاوهای  تولید شیربر  های افزودنی چربی به جیره غذایی

 دار نشان دادمورد آزمایش در این طرح اثر معنی

(05/0P<). های کنترل، اسید تولید شیر به ترتیب در گروه

به ترتیب                          لینولئیک مزدوج و مکمل چربی



کیلوگرم در روز بود که نشان دهنده  36و 6/37، 2/35

 باشدمی   ایتغذیهسه گروه بین  دارمعنی وجود اختالف

(05/0P<). 

در این آزمایش افزودن اسید لینولئیک  ترکیبات شیر: 

های افزودنی چربی به جیره غذایی مزدوج و مکمل

 دار نشان دادگاوهای مورد آزمایش در این طرح اثر معنی

(05/0P<).  

نظر  ای ازاز مقایسه ترکیبات شیر سه گروه تغذیه

 3جدول  پروتئین، الکتوز و کل مواد جامد شیر که در

.(>05/0P) شودداری دیده میاست اختالف معنی آمده

 
Table-2 Effect of conjugated linoleic acid and adipose supplements on the mean score of body condition and its 

changes in Holstein dairy cows during the Pre partum, Post partum transition period    

 

Post partum 

Treatments 

Pre partum 

Treatments 

 

Value -P 

SEM Fat 

Supplemen

t 

CLA 

Supplement 

Control Value -P SEM Fat 

Supplement 

CLA 

Supplement 

Contro

l 
 

Items 

0.02 0.1 ab 3.2 a 3.4 b 3 0.02 0.1

2 

ab 3.4 a 3.6 b 3.5 Physical 

status 

score 

0.03 0.25 b 0.66 b 0.72 a 0.96 0.03 0.2

5 

b 0.66 b 0.72 a 0.96 Physical 

status 

change 

0.16 18.5 625 642 615 0.16 19.

5 

645 662 635 Body 
Weight(kg) 

Means within the same column with different superscript letters differ significantly (p<0.05). 

 

 

   
 Figure1 - Effect of conjugated linoleic acid on the dry matter intake production and composition of milk in 

Holstein dairy cows during the transition period  
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Table -3 Effect of conjugated linoleic acid on the production and composition of milk in Holstein dairy cows 

during the transition period 

P-Value Treatments  

treatment × 

time 
time treatment SEM 

Fat 

Supplement 

CLA 

Supplement 
Control Items 

0.02 0.002 0.41 1.65 36 37.6 35.2 Dietary(kg/ day) 

0.30 0.24 0.04 1.24 162 b 160.5 c 168 a Fat (kg / day) 

0.19 0.35 0.03 0.26 3.55 b 3.69 a 3.42 c Fat (%) 

0.71 0.25 0.21 23.0 124.2 122.14 114.20 Protein (kg/ day) 

0.40 0.69 0.45 0.9 2.63 2.84 2.65 Protein (%) 

0.39 0.29 0.59 0.12 210.4 214.2 202.5 Lactos(kg/day) 

0.70 0.46 0.62 0.14 4.65 4.81 4.60 Lactose (%) 

0.12 0.14 0.20 0.10 9 9.1 8.9 Total solids (%) 

Means within the same column with different superscript letters differ significantly (P<0.05). 

 

های نتایج تاثیر مصرف اسید لینولئیک مزدوج و افزودنی

های خونی در گاوهای شیری هلشتاین چربی بر فراسنجه

نشان داده شده بیان می کند: افزودن مکمل  4که در جدول

CLA غذایی بر میزان های چربی به جیره و افزودنی

 ،HDL ،LDL ،VLDL ،NEFA کلسترول، تری گلیسرید

BHB  خون گاوهای مورد آزمایش در این طرح از خود

 .(>05/0P)داری نشان دادند اثر معنی

انتقال دوره در هلشتاین شیری گاوهای در خونی های فراسنجه رب مزدوج لینولئیک اسید مصرف تاثیر -4جدول  
  

Table 4- Effect of conjugated linoleic acid on blood parameters in Holstein dairy cows during the transition 

period 

P-Value Treatments  

treatment × time time treatment SEM 
Fat 

Supplement 

CLA 

Supplement 
Control Items 

0.59 0.61 0.72 8.21 255 260.5 239.2 Cholesterol (mg / dL) 

0.20 0.16 0.03 1.13 23.1 b 21.3 b 426 a Triglyceride (mg / dL) 

0.20 0.23 0.14 8.65 89.5 90.20 88.14 HDL (mg/dL) 

0.18 0.20 0.21 4.3 155  146 LDL (mg/ dL) 

0.16 0.18 0.16 1.14 4.7 4.5 5.2 VLDL (mg/dL) 

0.10 0.11 0.03 0.04 1.09 a 0.91b 1.61 a NEFA (μmol / dL) 

0.14 0.17 0.03 3.1 58.6 ab 60.4 a 55.5 b BHB (Micromole per 

deciliter) 

Means within the same column with different superscript letters differ significantly (p<0.05). 

 بحث 

  نمره وضعیت بدنی

های چربی نمره و سایر افزودنی CLA مکملبا مصرف 

 وضعیت بدنی گاوهای شیری تحت مطالعه، بهبود یافت

(05/0P<). نشان دادند  (2005همکاران و )کاستنداگویترز

تحت تاثیر  BCSمزدوج،  که با مکمل سازی اسید لینولئیک

تیمارها قرار نگرفت. که با نتایج مطالعه حاضر همسو 

 نیستند.

به جیره  CLAدر این مطالعه، افزودن مکمل  تولید شیر: 

غذایی بر تولید شیر گاوهای مورد آزمایش در این طرح 

)چیت ساز  که با مطالعه .(>05/0P) دار نشان داداثر معنی

مطابقت دارد. در مطالعه )هارواتین و  (1389 و همکاران

های کلسیمی های مختلف نمک( اثر غلظت2006همکاران

CLA در گاوهای شیری هلشتاین مورد بررسی قرار 

گرفت وآنها در تحقیقات خود هیچگونه تغییری را بر روی 

تولید شیر مشاهده نکردند. در پژوهشی دیگر، پس از 

 2هفته ) 22به مدت  CLAگرم در روز از مکمل  90تغذیه 



کیلوگرم  3هفته بعد از آن( حدود  20هفته قبل از زایش و 

در روز افزایش تولید را در طول دوره مشاهده کردند. 

مکمل مورد استفاده حاوی ایزومرهای مختلف بود. 

آزمایشات انجام شده در زمینه مکمل سازی جیره توسط 

CLA  نشان داد که استفاده از این ماده باعث افزایش

 شود.تولید شیر می

ایی، به جیره غذ CLA: افزودن مکمل شیر چربی درصد

داری تحت تاثیر میزان و درصد چربی به طور معنی

نتایج برخی  .(>05/0P)تیمارهای آزمایشی واقع گردید

چربی  تحقیقات نشان داده است که مصرف مقادیر باالی

های غیر اشباع با چندین باند دوگانه در مقایسه با چربی

توانند سبب کاهش ماده خشک مصرفی های اشباع می

تعدادی تحقیقات نیز حتی در زمان مصرف زیاد گردد. در 

ری های چربی حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع تغییمکمل

)بووو در ماده خشک مصرفی مشاهده نشد

کاهش مقدار ماده خشک مصرفی در اثر . (2007همکاران

های چربی به ویژه در هنگام مصرف زیاد مصرف مکمل

رب غیر های چربی دارای سطوح باالی اسیدهای چمکمل

های ها بر روی میکرواورگانیسماشباع به اثر منفی چربی

شکمبه و در نتیجه کاهش قابلیت هضم الیاف در شکمبه 

مربوط است که این اثر منفی بر هضم الیاف با افزایش 

 یابد.تعداد پیوندهای دوگانه افزایش می

میزان  به جیره غذایی، CLA: افزودن مکمل شیر پروتئین

ین شیر گاوهای مورد آزمایش به طور و درصد پروتئ

های آزمایشی واقع داری تحت تاثیر تیمارمعنی

که در مطالعه )چیت ساز و همکاران  .(>05/0P)گردید

داری یافت در میزان پروتئین شیر تغییر معنی (1389

های چربی بر پروتئین شیر نشد. در ارتباط با اثر مکمل

مختلف ضد و نقیض های نتایج بدست آمده از آزمایش

هستند. کاهش درصد پروتئین شیر در هنگام مصرف 

های چربی به خصوص در هنگام مصرف مقادیر مکمل

های چربی غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع زیاد مکمل

-تواند مربوط به اثرات منفی این چربیمحافظت نشده می

 ها بر تخمیر میکروبی و در نتیجه کاهش پروتئین

د شده به روده کوچک باشد یا به دلیل میکروبی وار

افزایش مقدار شیر، پروتئین شیر رقیق شده بوده و 

همچنین به دلیل کاهش جذب اسیدهای آمینه توسط 

 پستان و در نتیجه کاهش سنتز پروتئین در پستان باشد

های و نیز در هنگام مصرف مکمل. (1994)ویو و همکاران

 کرد.چربی اثری بر پروتئین شیر مشاهده ن

به جیره غذایی، میزان  CLA: افزودن مکمل شیر الکتوز

 داری افزایش یافتو درصد الکتوز شیر به طور معنی

(05/0P<).  که در مغایرت با اکثر مطالعات انجام گرفته بر

 CLAهای های اسیدهای چرب به ویژه مکملروی مکمل

باشد. درصد الکتوز شیر از ثابت ترین اجزای شیر می

گیرد. مکمل باشد و کمتر تحت تاثیر نوع جیره قرار میمی

CLA  محافظت شده در این مطالعه سبب افزایش عددی

در مقدار الکتوز شیر شده بود که به دلیل افزایش مقدار 

 تولید شیر و عدم تغییر درصد الکتوز شیر بود.

 های خونیفراسنجه

های مصرف مکمل :(BHB) بتاهیدروکسی بوتیرات

CLA های چربی سبب افزایش میزان سرمی و افزودنی

در گاوهای شیری ( BHB)بتاهیدروکسی بوتیرات 

، (2003و همکارانلور ) درآزمایش .(>05/0P)گردید

در اثر  BHBداری از نظر آماری در غلظت تغییر معنی

 مشاهده نشد. CLAاستفاده از مکمل 

مصرف مکمل :خون HDL ،LDL ،VLDLکلسترول،

های چربی سبب افزایش میزان افزودنیو  CLAهای

سرمی کلسترول، لیپو پروتئین با چگالی باال و کم در 

در مطالعه )چیت ساز  .(>05/0P) های شیری گردیدگاو

( افزایش سطوح چربی سبب افزایش 1389وهمکاران

ها شد و استفاده از اسید لینولئیک جریان شیلو میکرون

های نسبت به اسید های چرب غیر اشباعمزدوج اسید

چرب اشباع باعث تحریک ترشح مقادیر بیشتری از این 

های کلسیمی اسید ترکیبات گردید. هنگام مصرف نمک

داری در غلظت کلسترول مشاهده چرب افزایش معنی

گردید. مقادیر باالی کلسترول در گاوها نشان دهنده 

خروج مقادیر باالی لیپوپروتئین از کبد بوده و مقادیر 



ی کلسترول در گاو قبل و بعد زایش، نشان دهنده باال

 باشد.بهبود انرژی قابل متابولیسم می

و  CLAهای : با مصرف مکملNEFAو  گلیسرید تری

های چربی از محتوی تری گلیسیرید خون و افزودنی

کاسته  دارییفیه به طور معنیهای چرب غیر استراسید

در پژوهشی محققین دریافتند مکمل کردن  .(>05/0P)شد 

CLA  باعث افزایش میزان ایزومرهایCLA  در ترکیب

شود ولی تغییری را در میزان تری گلیسرید پالسما می

 نماید.تری گلیسرید ایجاد نمی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نتیجه گیری کلی: 

مصرف مکمل اسید لینولئیک مزدوج در گاوهای هلشتاین 

تواند سبب پیشگیری از کاهش نمره وره انتقال میدرد

همچنین تولید شیر و  های شیری شود.وضعیت بدنی گاو

مواد جامد شیر گردد.  افزایش پروتئین، الکتوز و کل

عالوه بر این اسید لینولئیک مزدوج باعث افزایش برخی 

 های خونی شده است.فراسنجه
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Introduction: conjugated linoleic acid is used as an energy and functional food in a Holstein cattle 

feed ration and have beneficial effects on the Holstein cattle diet in different periods. cla can be the 

intermediate product of fatty acids biohydrogenation Unsaturated rumen is introduced into the rumen, 

which is absorbed by the rumen and converted to cla in a process in the breast tissue (Taghizadeh 

etal. 2009). Studies have further identified the substantial effect of dietary factors on milk fat content 

of CLA and identified a marked range among individual cows in the ability to synthesize CLA.Thus, 

through diet manipulation and perhaps even genetic selection, the milk fat content of CLA can be 

enhanced (Taghizadeh et al. 2009). Milk fat contains several compounds with known anti-

carcinogenic properties. One of these is conjugated linoleic acid (CLA), and dairy products are the 

major source of CLA in human diets. In addition to its anti-cancer effects, biomedical studies with 

animal models have demonstrated that CLA has a range of beneficial effects. The processes for the 

biosynthesis of CLA in dairy cows have been established and involve the absorption of fatty acid 

biohydrogenation intermediates produced in the rumen and their subsequent conversion to CLA by 

themammaryenzyme∆9-desaturase (Bauman2004). The purpose of this study was to evaluate the 

effect of CLA fat supplementation on production performance, energy balance, milk production and 

its compositions and some blood parameters in Holstein dairy cows during transition period.  

Material and methods: In this study, 18 male Holstein dairy cows of 4 years old with a history of 

two breeding weighing 600 ± 50 kg, mean daily milk production of 30 ± 5 kg, and a BCS of about 3 

with the same environmental conditions were used. The main difference was in the energy of 

supplementary diet and fat used in the groups. The control group consumed palm fat powder from 

the rumen as a source of palmitic and oleic acid (120 grams per day for each cow). The second group 

consumed a CLA supplement for 120 g/day from the rumen as a source of trans-10 Cis-12 CLA and 

Cis-9 trans-11 CLA. The third group consumed fat supplements (120 Grams of fatty acids per day 

containing 0 and 80 g of conjugated mixed linoleic acid isomers per day). The diets of cows were 

formulated and balanced based on their predictive requirements (NRC 2001), for energy, protein, 

minerals and vitamins. After determining the cows BCS, uniforming and random selection of 

treatments, the treatment started two weeks before delivery and continued until 2 months after it. 

Dairy fat supplements were fed twice daily at 8:00 am and 7:00 pm, and water was available to them 

throughout the treatment. The cows were 3 times milked daily and the daily milk production was 

recorded and then evaluated. Each week, milk samples were taken for analysis of milk compounds, 

and they were stored at 4 ° C with a preservative (Bronopal). 

For fatty acid analysis, milk samples were taken once a week and were kept at -20 ° C until analysis 

of fatty acids. Blood sampling was carried out intravenous from the tails two weeks before delivery, 

and, then, once a week until 60 days of lactation at 7 o'clock (before the morning meal) using heparin 

tubes. Blood samples were transferred to the laboratory on ice. In order to obtain blood plasma, the 

blood samples were centrifuged in a laboratory at 3000 rpm for 15 minutes at 4 ° C and, then, the 



collected plasmas were divided in two tubes and stored at 15 ° C for analysis of metabolites and 

hormones. To evaluate the effect of different sources of CLA supplementation on the production and 

composition of milk and the energy balance BCS, blood metabolites were evaluated.  

Results and discussion: In this study, the BCS showed the effects of conjugated linoleic acid 

consumption and fat supplementation on the mean score of BCS. Its changes on Holstein dairy cows 

were recorded and It was shown that the changes in BCS were 0.96, 0.72 and 0.66 percent (P˂0.05). 

The effects of conjugated linoleic acid and fat supplements on diets had a significant effect on the 

production of cows in this study (P˂0.05). The milk productions in control groups, fat supplement 

and conjugated fatty acid were 36, 35.2 and 37.6 kg/day, respectively, indicating a significant 

difference between the three diet groups (P˂0.05). The cause of the difference in milk production 

may be due to the differences in the source of the degradable and non-degradable protein, the amino 

acid profile, the digestibility of the amino acids in the rumen and small intestine (Taghizadeh et al. 

2009). In this experiment, the addition of conjugated linoleic acid and fat supplements to the diary 

diet showed a significant effect in this study (P˂0.05). There was a significant difference in 

comparison of milk composition in the three groups regarding protein, lactose and total milk solids 

as shown in Table 2 (P˂0.05). The effects of using conjugated linoleic acid and fat supplements on 

blood parameters in Holstein dairy cows showed that cholesterol, triglyceride, HDL, LDL, VLDL, 

NEFA, BHB, adding CLA supplements and fat supplements to diet had significant effects on the 

cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL, VLDL, NEFA and BHB of cows in this study (P˂0.05). 

Conclusion: The results showed that supplementation of conjugated linoleic acid in Holstein cattle 

during the transfusion period can increase the BCS of milking cows, their milk and protein 

production, and their lactose and total milk solids. Moreover, the conjugated linoleic acid enhanced 

some blood parameters that during the transition period. 
 

Key words: Blood parameters, BCS, Conjugated linoleic acid, Milk production and composition  

 

 


