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Introduction 1: Maternal stimuli, such as nutrition, result in developmental adaptations by the fetus which 

changes physiology and metabolism of offspring. In ewe energy level and source during gestation have been shown 

to impact lamb performance. Supplementation of fatty acids during gestation has been shown to affect offspring 

in dairy cattle and sheep. The omega-3 (n-3) fatty acids eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid 
(DHA) are particularly bioactive and can alter physiology and metabolism by increasing the transcription of 
lipolytic genes and decreasing the transcription of lipogenic genes, potentially increasing the utilization of fatty 

acids for energy, which yields more energy than other metabolizable nutrients. The bioactive properties of EPA 

and DHA allow them to affect offspring development through changes in metabolism in non-ruminant species. 
Therefore, we hypothesized that supplementation of EPA and DHA will alter metabolism of pregnant ewes, which 

in turn will modulate growth and metabolism of the offspring. 
Antioxidants protect the body against free radicals that are responsible for causing more than 100 diseases. 

Among the most important natural antioxidants are retinol (vitamin A), carotenoids, tocopherol (vitamin E), 
ascorbic acid, butyric acid, EPA and DHA. Long-chain unsaturated fatty acids have high antioxidant power, as it 
is reported that EPA and DHA have the same antioxidant capacity as vitamins. It has also been reported that 
supplementation of EPA, DHA in the diet of dairy cows has increased the concentration of antioxidants in milk. 

Materials and Methods: 45 ewes were selected while were in the last two months of pregnancy and randomly 
assigned to three treatments, including control (first treatment) second treatment which received EPA and DHA 
supplement and third treatment received a basal diet with one percent calcium fat supplement. Plasma samples 
were collected to measure glucose, triglycerides, cholesterol, total protein, albumin, globulin, urea nitrogen, non-
esterified fatty acids, beta-hydroxybutyrate and antioxidants. The amount of milk production and milk composition 
were also determined. 

Results and Discussion: There was a significant difference in birth weight between different treatments. In a 
study conducted on dairy cows in the last weeks of gestation with long-chain unsaturated fatty acids, the birth 
weight of calves born on long-chain unsaturated fatty acid supplementation was significantly different compared 
to other treatments. In another study, the birth weight of lambs whose mothers received fat supplement was not 
significantly different from the control group. Plasma concentrations of glucose, non-esterified fatty acids and 
beta-hydroxybutyrate were significantly different between treatments. Supplementation of ewes in the last two 
months of pregnancy with eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid fatty acids increased glucose and 
decreased non-esterified fatty acids and beta-hydroxybutyrate compared to other treatments, which releases fatty 
acids from the tissue to reduce energy balance to provide the energy needed for breastfeeding. In a study it was 
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found that addition of trans fats to the diets of pregnant cows reduced glucose levels and increased NEFA, possibly 
due to increased circulating fat. There was no significant difference in the amount of blood metabolites such as 

triglycerides, cholesterol, total protein and urea between treatments. 
Milk production in 3 hours showed a significant difference between treatments, as EPA and DHA 

supplemented group produced more milk than other groups, which can be attributed to the higher amount of blood 
glucose in this treatment. Experimental diets had no effect on the amount of protein, fat and total SNF of milk. It 
was also observed that consumption of 18 mg per kg metabolic body weight during pregnancy did not show any 
change in milk parameter.  

The use of EPA and DHA supplements in the diet of pregnant ewes increased the total antioxidant capacity of 
milk and colostrum. Omega-3 fatty acids reduce the effect of free radicals. In this way, omega-3 fatty acids may 
increase the level of catalase in the peroxisomes and cytoplasm and, thus, improve the defense against free radicals. 

Conclusion: The use of EPA and DHA supplementation in pregnant ewes caused significant changes in the 
birth weight of lambs, milk production and the amount of antioxidant production in milk and colostrum. It also 
altered glucose, non-esterified fatty acids and beta-hydroxybutyrate in the plasma metabolite on lambing in ewes. 

 
Keywords: Beta-hydroxy butyrate, Calcium fats, Non-esterified fatty acids  
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 مقاله پژوهشی

 51-51، ص 5041، بهار5، شماره51جلد
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 چکیده 

آخر آب ییانم بر  اسک مومر  هسی کل ییی مو چربم 3اسییید کیموکو اهگزانوئو  2دیاسیی کهی و اپناسنوهاهدف بررسییم ایسه ییت اسییازسمک ا  ا     

سنجت  شیر و و ن برک  فرا شی یسهم خون ایش، ایزان و ترکیبست  هسی آب ان  مر ایش EPA,DHAا     هن اثراتتراهم شدک بوم. ا  هسی ااولد هسی بیو
 54سس ی شدک بومند مر مو اسک آخر آب انم بت ست گروک       اسنهم قبالً رأس ایش کت 54بسشد. بدهن انظور  افزاهش و ن تولد برک و افزاهش تولید شیر ام 

 گرمایلم EPA,DHA (54ا     کنندک( جیرک پسهت بت ه راک مرهسفت2( شسهد فیط جیرک پسهت مرهسفت کرم،  5بومند ا :  سم تی یم شدند. تی سرهس عبسرت   أر
 هسیهس، فراسنجت ا    چربم کل ی م بت ه راک جیرک پسهت. و ن تولد برک  اسمک خشک  ا  هک مرصد  کنندک( مرهسفت3ا ای هر کیلوگرم و ن ااسبولی م(، بت

شسا     س س مر ایش مر رو   اهش  سارهزیت        گلوکز، تری پال سیدهسی چرب غیر ا گلی رهد، کل ارول، اورک، اج وع پروتئین ک ، باسهیدروک م بوتیرات و ا
 ن تولد و گیری ایدار شیر( و ترکیبست شیر نیز بررسم گرمهد.   کرمن ست سسعت ایش ا  برک و اندا ک   گیری شدند. ایزان تولید شیر مر ست سسعت )جدا    اندا ک
فت    مر برک هس ندک هسی مر هسی مهگر       EPA,DHA ا     کن بت تی سر یدارگلوکز مر خون ایش   ماراعنم طوربت ن یییبت  فت    بسالتر بوم. ا هس ندک  هسی مر کن
ایدار باسهیدروک ییم بوتیرات و اسیییدهسی چرب غیر  ،بیشییار بوم و مر ایسب  ماراعنمطور بت وک مهگرمر رو   اه سن ن ییبت بت مو گر  EPA,DHAا   

پالس س رو   اهش ایش )بعد ا  تولد برک( هیچ تغییری مهدک نشدک است. ایزان تولید شیر مر      یهسماری نشسن مام و مر مهگر ااسبولیت اسارفیت کسهش اعنم 
مار ک ار بوم. صورت اعنمبه EPA,DHAا     کنندکا    چربم کل ی م ن بت بت گروک مرهسفت کنندکتی سر مرهسفتتی سرهسی شسهد )بدون ا   ( و  

ا ای هر کیلوگرم و ن ااسبول م ایش ا  بت گرمایلم 54مرهسفت حدوم  طور کلم،بت مر ترکیبست شیر تولیدی بین تی سرهسی اخالف هیچ تزسوتم مهدک نشد.  
اسک آخر آب ییانم بسعب بهبوم و ن تولد برک، کسهش تولید باسهیدروک ییم بوتیرات و اسیییدهسی چرب غیر اسییارفیت مر هنگسم   مومر  EPA,DHAاج وع 

  اه سن مر ایش و افزاهش شیر تولیدی شد.

 
 هسی کل ی مچربم اسیدهسی چرب غیر اسارفیت، باسهیدروک م بوتیرات، :های کلیدیواژه
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 مقدمه

آب ان نشسن مامک شدک است کت  انجسم شدک مر ماماطسلعست 
اسیدهسی چرب غیراشبسع بلند  نجیر مر بهبوم ع ل رم مام ااولد شدک 

 .(Nickles, Hamer, Coleman, & Relling, 2019)ثر ه اندؤا
آب انم برای رشد کسفم ماخ  رح م اه یت مارم تغذهت مر اوخر موران 

 گذرامام سزاهمتب تأثیرو بر فیزهولوژی، سالات و ااسبولی م فر ندان 

(Reynolds, Cannon, & Loerch, 2006).  اسیدهسی چرب نیش
م هسی مخی  مر ااسبولی م لیپید و ااسبولی اه م مر رشد جنین، بیسن ژن

 & ,Palmquist, McClure)کنندانرژی مر پ اسنداران اهزس ام

Parker, 1977) 

 ،بسشند کت مر اهن بینامهس ه م ا  انسبع اهم مر تغذهت مام چربم
ن بت بت سسهر اوام اغذی قسب   عنوان انبع انرژی،بت اسیدهسی چرب

 و مر بین (Clarke, 2001)کنندااسبولی م انرژی بیشاری تولید ام

و ( EPAاه و اپناسنوهیک اسید ) 3دهسی چرب ااگس اسی
بل ت  ،کنند( نت تنهس تولید انرژی امDHAموکو اهگزانوئیک اسید )

چربم  کنندکهسی تجزهتتوانند بس افزاهش رونوه م ژنبیواکایو بومک و ام
مخی  مر سسخت چربم  هسی)لیپولپایک( و کسهش رونوه م ژن

 ,Clarke) ی م انرژی را تغییر مهند)لیپوژنیک(، فیزهولوژی و ااسبول

ملی  خسصیت ضدالاهسبم برای بت ه چنین اهن مو اسید چرب. (2001
گزارش شدک  .(Farina et al., 2015)بسشندسالات پ اسنداران ازید ام

مر موران آب انم مر  ستاست، اسازسمک ا  ا    اسیدهسی چرب ااگس 
اثبت بر  تأثیرو گسو شیری  (Tanghe & De Smet, 2013)خوک 

 Gallardo et al., 2014; Garcia et)هسی ااولد شدک ماشات است مام

al., 2014)اند کت تغذهت انسسب . ه چنین ناسهج آ اسهشست نشسن مامک
کت شوم بت سس گسری رشد جنین ام ایش مر موران آب انم انجر
 ,Peñagaricano)مهد هس را تغییر امفیزهولوژی و ااسبولی م برک

Wang, Rosa, Radunz, & Khatib, 2014; Roque-Jiménez et 

al., 2021) طبق تحیییست صورت گرفات مر گوسزندان سطح و انبع .
 A. Relling)گذارم ام تأثیرهس انرژی مر موران آب انم بر ع ل رم برک

& Reynolds, 2007; Reynolds et al., 2006) ،  ترکیب جیرک بس
EPA  وDHA  یر اثبت بر تولید ش تأثیرمر موران آب انم ایش بسعب

 & ,J. Capper, Wilkinson, Mackenzie) بومک است هسو رشد برک

Sinclair, 2007; J. L. Capper, Wilkinson, Mackenzie, & 

Sinclair, 2006). 

هسی آ ام کت هس بت مفسع ا  بدن مر برابر رامه سلاک یدانتآنام 
ا  ج لت  .کنندک ک ام ،بی سری ه اند 544ا ئول اهجسم بیش ا  

(، Aتوان بت رتینول ) وهاساین عم امهسی طبیاک یدانهن آنامتراهم
(، اسید آس وربیک، اسید بوتیرهک، E کسروتنوئیدهس، توکوفرول ) وهاساین

EPA  وDHA اشسرک کرم(Puppel et al., 2012) .یدهسیاس بستیترک 
 مهبسال مدانایاک مقدرت آنا ی، ماراریاشبسع بلند  نج ریچرب غ
نشسن مامند کت اطسلعست  کتطوریبت (Puppel et al., 2012)ه اند

EPA,DHA مارند هسنیاساهن بت بت و یبرابر مدانایاک مآنا تیظرف 
(Puppel et al., 2016) . افزومن ا    ه چنین گزارش شدک است کت

EPA,DHA غلظت  شهانجر بت افزا یریش یگسوهس رکیمر ج
  روغن اسازسمک ا ،اشسبت مییشدک است، مر تحی ریمر ش دانتیاک مآنا
غلظت  شهبسعب افزا یریش یگسوهس رکیمر ج همسهو جلبک مر ماسه
 .(Puppel et al., 2016)شد ریمر پالس س و ش تدانیاک مآنا

هسی ادهرهت تغذهت مر هک سوم آخر آب انم بر ع ل رم برک و پسسخ
شت، مر خواهد گذا تأثیررهزی جنین فیزهولوژه م ا  طرهق اثرات برنسات

هک سوم آخر آب انم  اسنم کت افزاهش اسیدهسی چرب غیر اشبسع بلند 
مهد، مر نایجت تغذهت اسمر مر اواخر  نجیر مر گرمش خون جنین رخ ام

ا ایی م بر رشد ماخ  رح م جنین خواهد  تأثیرآب انم 
 .(Roque-Jiménez et al., 2021)ماشت
بر رشد و ت سا  جنین،  DHA و EPAلذا بس توجت بت اثرات اثبت  

اهن مو اسید چرب بر و ن تولد برک مر نژامهسی  تأثیرا   عدم اطالع
ت هسی نژام اهربسن اطسلعاهرانم، پسهین بومن ایدار تولید شیر مر ایش

جرا شد تس اثرات اسازسمک ا  اهن مو اسید چرب بیواکایو حسضر طراحم و ا
مر جیرک ایش مر اواخر آب انم بر و ن تولد، تغییرات ااسبولی م و تولید 

 و ترکیب شیر بررسم شوم.

 

 هاروشو مواد 

اهن پژوهش مر اه اگسک تحیییستم مااپروری گروک علوم ماام 
رأس ایش مو سسلت نژام  04 مانشگسک بوعلم سینس انجسم شد. بدهن انظور

گذاری اسزنج 5331اسزند سسل  54( مر 03 ±3بس ماانت و ن) اهربسن
و  تزرهق هوراون پروژسارون و ر 55اسزند بعد ا  گذشت  23شد و مر 

ان هسی آب اندا ی بس قوچ اهربسن انجسم شد. تغذهت و نگهداری ایشقوچ
ر ارتع بوم، صورت چرای مبت صورت گروهم وبت تس قب  ا  شروع طرح

هس سونوگرافم بس مساگسک سونوگرافم اخصوص قب  ا  شروع طرح مام
هس اگسهرتز ا  آب انم مام 4/3بس فرکسنس  (importvet)مام سبک 

رأس ایش  54اط ینسن حسص  شد. مر مو اسک اناهسی مورک آب انم 
ت رار قرار مامک  54تی سر بس  ستطور تصسمفم مر بت آب ان اناخسب شدند و

گونت ا  لم را مرهسفت ( بدون هیچ5جیرک پسهت ) جدول  دند. تی سر اولش
بسر )اپای یت ا  شرکت گل بس جیرک پسهت بت ه راک ا    کرمند. تی سر موم

 54ایزان مرهسفت بت ایزان هک مرصد ا  اسمک خشکبت نوهد بهسر(
 (DHAو  EPAایش )ا ای هر کیلوگرم و ن ااسبولی م بت گرمایلم
جیرک پسهت ترکیب  احسسبت و بس EPA,DHA شدند. ایدار ا    تغذهت
تی سر سوم خوراک پسهت بت ه راک هک مرصد اسمک خشک خوراک  شد.

ا    چربم کل ی م پرشیس فت مرهسفت کرمند. پروفسه  اسیدهسی چرب 
 ارائت شدک است. 2هس مر جدول ا   
ت هشدند. جصورت انزرامی نگهداری و تغذهت امبت گوسزندان 

هس هس مر رو  تولد و ن شدند. ا  ت سام ایشی برکبررسم و ن تولد، ه ت



 56     … کیدوکوزاهگزانوئو  دیاس کییکوزاپنتانویااثر  ،عربیعلی عباسی و 

 خون هسگیری انجسم شد. پالس سی ن ونتمر رو   اهش ا  ورهد وماج خون
گیری پسراارهسی اورم بررسم مر ماسی انزم گرفات شدک تس  اسن اندا ک

 هس جهتگرام نگهداری شدند. ا  پالس سی ن ونتمرجت سسنام 14
گلی رهد، کل ارول، پروتئین ک ، آلبواین، گیری گلوکز، تریاندا ک

ای و آنام اک یدانت اسازسمک شد. ایزان گلوکز، گلوبولین، نیاروژن اورک
ای بس گلی رهد، کل ارول، پروتئین ک ، آلبواین، نیاروژن اورکتری

 مهسی شرکت پسرس آ اون و بس مساگسک اتو آنسالهزر انجساسازسمک ا  کیت
  شد.

ه چنین ایدار اسیدهسی چرب غیر اسارهزیت و باسهیدروک م 
 ,UK) هسی اخاصسصمبس روش آنزه م ا  طرهق کیتبوتیرات 

Randox) اک یدانامگیری ظرفیت ک  آنامبرای اندا ک .برآورم شد 

)توان احیسکنندگم  FRAPپالس س خون، آغو  و شیر ا  روش ارسوم بت 
رو   54 .(Benzie & Strain, 1996)آهن فرهک پالس س( اسازسمک شد 
خوم جدا هس تو هن گرمهدند و ا  اسمران پس ا   اهش ابادا ت سام برک

 سسعت موبسرک مر کنسر اسمران خوم قرار مامک شدند و ستشدند و پس ا  
مقییت مر کنسر اسمران خوم قرار گرفاند و موبسرک و ن شدند،  34ادت بت

هس قب  و بعد ا  خورمن شیر تولیدی مر ست سسعت اخاالف و ن برک
نین ترکیبست ی. ه چ(Ayar, Sert, & Akın, 2009)د یاشخص ش

 Milko Scan 133B-,)یر بس اسازسمک ا  مساگسک ایل واس ن یش

N.FOSS Electric.denmark; AOAC, 2002 ) اورم ار هسبم قرار
 گرفاند.

 
 خوراکم مر جیرک پسهتاجزاء و ترکیب شی یسهم اوام  -1جدول 

Table 1- Ingredients and chemical composition of feeds in the basal diet 

 
 اجزای جیرک

 Diet components 
 جیرک پسهت
Basal 

diet  

هونجت 
 خشک 

Alfalfa 

 (38%) 

 کسک گندم
Wheat straw 

(25%) 

 مانت جو
Barley  

(21%) 

 سبوس گندم
Wheat bran 

(16%) 

 اسمک خشک )مرصد(

Dry matter (percentage) 
92 92.3 89 90.2 91.15 

 اسمک آلم )مرصد اسمک خشک(

Organic matter (percentage of dry matter) 
91.6 93.6 94.9 93.4 93.08 

 پروتئین خسم )مرصد اسمک خشک(

Crude protein (percentage of dry matter) 
14.91 4.61 10.5 16 11.58 

 عصسرک اتری )مرصد اسمک خشک(

Ethere extract (percentage of dry matter) 
1.78 1.8 1.6 1.82 1.75 

 اف )مرصد اسمک خشک(-می-ان

NDF (dry matter percentage) 
50.4 57.8 20.7 49.3 45.83 

 اسمک خشک(اف )مرصد -می-یا

ADF (dry matter percentage) 
36 50.23 7 11.53 29.55 

 خسک ار )مرصد اسمک خشک(

Ash (percentage of dry matter) 
8.4 7.02 5.1 6.6 7.07 

 5انرژی قسب  ااسبولی م )اگسکسلری مر کیلوگرم(

Metabolizable energy (megacaloriey per kilogram) 

1 
2.1 1.5 3 2.5 2.20 

 )مرصد اسمک خشک(کل یم 

Calcium (percentage of dry matter) 
1.88 0.05 0.05 0.13 0.75 

 )مرصد اسمک خشک(ف زر 

Phosphorus (percentage of dry matter) 
0.29 0.06 0.32 0.77 0.31 

 ( احسسبت شد.2442سم )آرانرژی قسب  ااسبولی م اطسبق بس ان 9

1 Metabolizable energy was calculated according to NRC (2007) 
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هسی چربماسیدهسی چرب ا    پروفسه  -2جدول   
Table 2- Profile of fatty acids in the fat supplements 

 اسید چرب
Fatty acid 

 پروفسه  اسید چرب )مرصد(
Fatty acid profile (%) 

ید موکو اهگزانوئیک اساه و اپناسنوهیک اسید و ا    
)%( 

EPA and DHA supplement 

 ا    چربم کل ی م )%(
Calcium fat supplement 

C14:0 5.13 1 
C16:0 15.19 28.2 
C16:1 cis-9 4.215 3.123 
C18:0 4.12 5.05 
C18:1 cis-9 26.16 25.07 
C18:2 n-6 8.08 29.45 
C18:3 n-3 2.01 3.01 
C18:4 n-3 3.18 0.51 
20:0 0.24 0.13 
20:5 n-3 4.69 0.05 
22:5 n-3 0.99 0.2 
22:6 n-3 4.201 0.1 

 4.1 21.80 سسهر اسیدهسی چرب

 
ست تی سر و     کساالًاهن آ اسهش مر قسلب طرح  صسمفم بس  ت رار  54ت

( 5/3ن خت )  SASافزار آاسری هس بس اسازسمک ا  نرمانجسم شد. کلیت مامک
تجزهت و تحلی  شییید. برای صیییزست اورم بررسیییم مر  GLMو روهت 
شد. ایسه ت ایسنگین    هس و برکایش سازسمک  س هس بهس ا  هک ادل آاسری ا

 مرصد صورت گرفت. 4اسازسمک ا  آ اون مان ن مر سطح احا سل 
Yij =µ + Ti + eij 

م ایسنگین صیییزت اور:  μایدار هر اشیییسهدک،: jiY ،ادل مر اهن
 اثر خطسی آ اسهشم بوم.: ije اثر تی سر و: iT اطسلعت،

 

 نتایج و بحث

 3هس، جن یییت و تعدام برک مر جدول  ناسهج اربوط بت و ن تولد برک
ست. ه سن    شدک ا شسهدک ام ارائت  ی ماراعنمشوم، اخاالف  طور کت ا

(0.0001>P )     ،هسی اخالف وجوم ماشیییت لد بین تی سر  مر و ن تو
 EPAا     کنندکهسی ااولد شدک ا  تی سرهسی مرهسفتبرک کتطوریبت

شسهد و مرهسفت    DHA و چربم کل ی م و ن   کنندکن بت بت گروک 
سنگین طور ایبت تولد بیشییاری ماشییاند، اخاالف و ن تولد بین تی سرهس 

اورم اثرات ا    اسیییدهسی چرب غیر اشییبسع  کیلوگرم بوم. مر 52/5
  ،ایش ناسهج اازسوتم گزارش شییدک اسییت بلند  نجیر مر اواخر آب ییانم

هزات آخر آب یییانم بر روی   هشیییتای کت مر  مر اطسلعت   کت طوریبت 
بس ا             ایش هت شییییدک  غذ اسنو هاهسی ت ی  و اپن و  دی اسییی که

بس مهگر  هسآنهسی و ن تولد برک ،انجسم شییید دیاسییی کیموکو اهگزانوئ

 ,Coleman, Rivera-Acevedo) ماشیییت ماراعنمتی سرهس تزسوت    

and Relling, 2018) ،   عت گسو شییییری مر     مر اطسل کت مر  مهگری 
    ا تأثیرهس تحت هسی آخر آب انم انجسم شد، و ن تولد گوسسلتهزات

 ,.Garcia et al)اسیییدهسی چرب غیراشییبسع بلند  نجیر قرار گرفت  

 ,.Roque-Jiménez et al)( 2425روکوجی ز و ه  سران )   (2014

  قب  ا  تولد اسییییدهسی چرب نیش      بیسن کرمند کت مر اراح    (2021
هسی ااسبولیک و غدم اهزس    اه م مر رشییید و ت سهز سیییلول بین احیط 

هس هسی اول ولم کت اشاسیگنسل بت اسیدهسی چرب  کتطوریبت کنند.ام
ند، ک ک ام      اسبولی یییم انرژی را تنظیم کن ند.  و ا  براهنعالوککن

هسی   ژن عنوان ح یییگرهسی ااسبولی م مر تنظیم  بت  اسییییدهسی چرب  
شرکت ام     سیون چربم و ذخیرک انرژی  سبراهن کنند، بنمرگیر مر اک یدا

صور ام  سیدهسی چرب مر اراح  آخر    ت شوم مرهسفت کسفم و ااعسمل ا
لد    گذارم  تأثیر آب یییانم بر رشیییید، ن و جنین و و ن تو -Roque)ب

Jiménez et al., 2021).      سیدهسی ست کت ا شدک ا ه چنین گزارش 
شسهم نیش    شد و   چرب مر ف زولیپیدهسی غ مارند و نیش اه م مر ر

ند     لد مار ب  ا  تو ند مر  (Kabaran and Besler, 2015)ن و ق . هر چ
 ,.Capper et al) هسبرخم گزارشست بیسن شدک است کت و ن تولد برک   

سسلت  (2006 شدک ا  اسمرانم  (Puppel et al., 2012)هسیو گو  ااولد 
چربم مرهسفت کرمک بومند ن یییبت بت گروک شیییسهد تزسوت          کت ا     

  .ی نداشات استماراعنم
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 ا    چربم بر ع ل رم تولید اث  تأثیر -3جدول 
 Table 3- Effect of fat supplementation on lamb birth  

 مقدار احتمال

 
P-Valu 

خطسی اساسندارم 
 هسایسنگین
SEM 

 2 شهآ اس ی سرهسیت
Experimental treatments 

مکمل چربی  

 کلسیمی
Fat calcium 

مکمل ایکوزاپنتانوئیک اسید و 

 دوکوزاهگزانوئیک اسید
EPA and DHA 

 شاهد

 
control 

0.0001> 0.0409 3.87b 5.04a 3.88b و ن تولد 
Birth weight 

- - 15 15 16 
 تعدام برک ااولد شدک
Number of lambs 

born  

- - 7 8 8 
 تعدام برک نر ااولد شدک
Number of male 

lambs 

- - 8 7 8 
 تعدام برک اسمک ااولد شدک
Number of female 

lambs 

- - 0 0 1 
 تعدام موقلو اهم
Number of twins 

 مار است.اعنم مهندک تزسوتحروف غیر اشسبت مر هر رمهف نشسن 5
 کنندک ا    چربم کل ی م مر مو اسک آخر آب انم.تی سر مرهسفت -3مر مو اسک آخر آب انم  EPA,DHAکنندک ا    تی سر مرهسفت -2 شسهد -5 2

1 Means with different superscript letters in each row indicate significant difference (P≤0.05). 
2 1- Control treatment 2- EPA, DHA supplemented group from last two months of pregnancy 3- Fat supplemented group in the last 

two months of pregnancy. 
 

 

هس مر رو   اهش مر هسی پالسیی سی ایشناسهج اربوط بت ااسبولیت 
 و ارائت شدک است. غلظت گلوکز، اسیدهسی چرب غیر اسارفیت     5جدول 

 مارنماعباسهیدروک ییم بوتیرات مر پالسیی س بین تی سرهس مارای تزسوت  
اسییییییدهییسی چرب اسیییازییسمک ا   کییتطوریبییت (.P<4445/4بوم )

ایدار  بسعب افزاهش دیاسیی کیموکو اهگزانوئو  دیاسیی کهی و اپناسنوها
گلوکز ن ییبت بت مهگر تی سرهس و بت منبسل آن کسهش اسیییدهسی چرب  
سارهزیات و باسهیدروک م بوتیرات مر ایسه ت بس تی سرهسی مهگر       غیر ا

 گلی ییرهد، کل ییارول،هسی خون شییسا  تریگرمهد. مر سییسهر ااسبولیت
 .مر بین تی سرهس مهدک نشییید ماریپروتئین ک  و اورک هیچ تزسوت اعنم
کسهش سیییطح   یدروک یییم    NEFAافزاهش گلوکز و  اسه بوتیرات و ب

شدک مر تحییق حسضر بس ناسهج افزومن چربم     بت جیرک گسوهسی اشسهدک 
و  NEFAآب ان کت بسعب افزاهش سطح گلوکز خون و کسهش سطح    

شت  باسهیدروک م بوتیرات گرمهد، هم   ,Relling, Loerch)خوانم ما

& Reynolds, 2010) صرف چربم  ،. مر ایسب هسی مر تحییق مهگر ا
عبوری مر جیرک گسوهسی آب ییان بسعب کسهش سییطح گلوکز و افزاهش 

NEFA    کت هد،  ی  افزاهش گرمش چربم مر گرمش  بت  احا سالً گرم مل
ملی  افزاهش سطح  . احا سالً(Reynolds et al., 2006)بسشد خون ام

گلوکز، کسهش سیییطح باسهیدروک یییم بوتیرات و اسییییدهسی چرب        
   ب بس ا علت افزاهش اک یییداسیییون اسیییدهسی چربت غیراسییارفیت

EPA وDHA  کت بسعب حزظ سطح گلوکز و کسهشNEFA گرمم، ام

شد ام سیدهسی چرب بس     .(Capper et al., 2006)  بس سیون ا  اک یدا

وم و شییهسبد، بنسبراهن گلوکز حزظ امافزاهش ام DHAو EPA ا   
 ,.Coleman et al)کند ایدار باسهیدروک ییم بوتیرات کسهش پیدا ام

و  EPA کنندک . لذا و ن تولد بیشیییار کت مر تی سرهسی مرهسفت        (2018
DHA شد   ا ست شسهدک  شسهد باوان بت افزاهش گلوکز و کسهش   ک ا را 
ن اه کتطوریبت ،بوتیرات ن ییبت مامو باسهیدروک ییم NEFAسییطح 
سظ بسشد و اگرچت بت لح هسی اسمر بر رشد جنین ب یسر اوثر ام  ااسبولیت

هن سیییوب یییاراهس برای  تراهمعنوان بت  م، اسییییدهسی چرب فرار  ک ّ
اس ی ه وسیی ااّس بسشییند،نشییخوارکنندگسن امااسبولی ییم اک یییداتیو مر 

صبم ام      بت گلوکز سازسمک مر بسفت ع صلم اورم ا سوخت ا شد.  عنوان  بس
شییوم کت تغییرات هوراونم مر نشییخوارکنندگسن مر شییراهط تصییور ام

خسطر نیس  بت حزظ ه وسیییاس ی گلوکز بسشییید، بر بت اخالف ااسبولی م
سسس هسفات  شم  ا شوند تس  بسعب امو اج سم کاونم   NEFAهسی پژوه

گلوکز بت اصرف سوخت و سس  بدن جنین و سسخت الکاو  برای تولید     
گلی ییرهد، مار مر تریزسوت اعنمعدم ت .(Herdt, 2000)شیییر برسیید 

کل یییارول، پروتئین کیی  و اورک اوافق بییس تحییق اسیییازییسمک ا                 
سید مر جیرک اواخر آب انم      سید و موکو اهگزانوئیک ا اه و اپناسنوئیک ا

و اخسلف بس ناسهج اصیرف روغن   (Coleman et al., 2018)ایش بوم
 ,Rosa-Velazquez)اسهم مر جیرک اناهسی مورک آب یییانم ایش بوم  

Jaborek, Pinos-Rodriguez, & Relling, 2021)     هن هج ا ناییس  .
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سازسمک ا  ا        شسن مام کت ا ایش  مر جیرک DHAو  EPAبخش ن
مر رو   اهش شییدک کت خوم اوجب  افزاهش سییطح گلوکز خون بسعب

باسهیدروک یییم بوتیرات و اسییییدهسی چرب  سیییطح ماراعنمکسهش 
 غیراسارفیت گرمهد.

 
 هسی پالس س ایش رو   اهشا    چربم بر ااسبولیت تأثیر -4جدول 

 Table 4- Effect of fat supplementation on ewes Plasma metabolites on parturation 

P_value 

 

خطسی اساسندارم 
 هسایسنگین
SEM 

 2 شیآزما یمارهایت

Experimental treatments هسی پالس سااسبولیت 
Plasma metabolites  چربی

 کلسیمی
Calcium fat 

مکمل ایکوزاپنتانوئیک اسید و 

 دوکوزاهگزانوئیک اسید
EPA and DHA 

 شاهد
Control 

 

0.0001> 

 
0.8969 66.15b 71.09a 65.49b 

 )ایلم گرم بر مسم لیار( گلوکز

Glucose (mg/dl) 

0.6176 0.6367 33.12 32.32 32.76 
 ر()ایلم گرم بر مسم لیا ده ریگلیتر

Triglycerides (mg/dL) 

0.9712 0.7264 47.78 47.56 47.87 
 )ایلم گرم بر مسم لیار(کل ارول

Cholesterol (mg/dL) 

0.4142 0.1820 7.70 7.85 8.05 
 ) گرم مر مسم لیار(پروتین ک 

Total protein (g/dL) 

0.0599 0.3989 17.33 16.08 16.20 
 )ایلم گرم  بر مسم لیار( اورک

Urea N (mg/dL) 

0.0001> 0.0986 0.44a 0.32b 0.45a 

 )ایلم اول زتسیدهسی چرب غیراسارها
 بر لیار(
NEFA (Mmol/l) 

0.0001> 0.0638 0.41a 0.36b 0.42a 

ر )ایلم اول ب باسهیدروک م بوتیرات
 لیار(
BHBA (Mmol/l) 

 (. (P<0.05مار استاعنم مهندک تزسوتحرف غیر اشسبت مر هر رمهف نشسن 5
 کنندک ا    چربم کل ی م مر مو اسک آخر اب انم.تی سر مرهسفت -3مو اسک آخر آب انم  EPA,DHAکنندک ا    تی سر مرهسفت -2 شسهد -5 2

1 Means with different superscript letters in each row indicate significant difference (P≤0.05). 
2 1- Control treatment 2- EPA, DHA supplemented group from last two months of pregnancy 3- Fat supplemented group in the last 

two months of pregnancy. 
 

ی ارماعنمسییسعت بین تی سرهس تزسوت  سییت طمایدار تولید شیییر 
(4445/4>P) جدول   را نشییییسن مام هسی     کت طوریبت (. 4) تی سر

و ا    چربم  شییسهدن ییبت بت  DHA و EPAا     کنندکمرهسفت
بت بسال بومن  تواناهن تزسوت را ام .کل ی م، شیر بیشاری تولید کرمند

ایدار گلوکز و وضعیت انرژی مر اهن تی سر ن بت مام. اهن ناسهج اطسبق 
هزات اناهسی آب یییانم ایش ا  روغن  هشیییتبس ناسهج تحیییم کت مر    

 ,.Capper et al .)بسشییید  اسهم مر جیرک اسیییازسمک کرمک بومند، ام   

 اسک آخر آب ییانم ایش مو. هرچند اهن نایجت بس تحیییم کت مر (2007
ند     DHA و EPAا  ا      زسمک کرمک بوم خوانم هم ،خسلص اسیییا

شت  ش (Coleman et al., 2018)ندا سسس     .  شدک بر ا صیح  چهسر  یر ت
شیر تزسوت   مرصد   ی را مر تی سرهسی اخالفماراعنمچربم و ترکیبست 

شدک   شسن نداند. اهن ناسهج بس نایجت گزارش  س  بس ه دهگر ن ط کل ن و تو
 51کت مر آن اصیییرف (Coleman et al., 2018)( 2451ه  سران )

اسبولی  بت  EPA,DHAگرم ا     ایلم م ا ای هر کیلوگرم و ن ا
نداشیییت،       ایش مر موران آب یییانم هیچ اثری بر فسکاورهسی شییییر 

. مر تحیییم اسییازسمک ا  (Coleman et al., 2018)خوانم ماشییت هم
کسهش چربم شییییر       عب  بس اسهم  و  (Mattos et al., 2004)روغن 

سازسمک ا  جلبک مرهسهم بسعب عدم تغیی  مر  ره چنین مر اطسلعت مهگر ا
شیر  ست.   (Offer, Marsden, & Phipps, 2001)چربم  ناسهج  شدک ا

بر چربم شییییر گزارش  EPA,DHAزسوتم مر اورم اثرات ا      اا
شدک است کت شسهد ه م ا  ماله  آن اسازسمک ا  ترکیبست اازسوت جیرک     
)ایدار علوفت، ترکیبست کن ییسنارک( مر اطسلعست اخالف بسشیید کت اهن  

گذار تأثیراوضییوع خوم بر ا یییر بیوهیدروژنسسیییون چربم مر شیی  بت 
ست  شات (Bauman & Griinari, 2003)ا اند . برخم احییسن اظهسر ما

مهندک ایزان ب یج چربم ا  ذخسهر بدنم  خون نشسن  NEFAکت غلظت 
شد، ام سیدهسی چرب ا  بسفت چربم    کتطوریبت بس کسهش نرخ ب یج ا

ست بسعب افزاه  صرف خوراک، ثبست ااسبولی م چربم مر    ا  ن ا ش ا
تواند ام مر نهسهت،کبد و کسهش تولید اج یسم کاونم مر کبد شیوم کت   

 .(McNAMARA, 1997)بسعب افزاهش تولید شیر گرمم
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 تولید و ترکیب شیر  ا    چربم بر تأثیر -5جدول 

 Table 5- The effect of fat supplementation on milk production and composition 

مقدار 

 احتمال
P-Value 

خطسی اساسندارم 
 هسایسنگین
SEM 

 
 2شهآ اس ی سرهسیت

Experimental treatments 
 

 تولید شیر
Milk production  چربی

 کلسیمی
Calcium fat  

ایکوزاپنتانوئیک اسید و 

 دوکوزاهگزانوئیک اسید
EPA and DHA  

 شاهد
Control 

0.0001> 1.1482 77.37b 92.12a 78.50b 

 )گرم( سسعت ستتولید شیر مر 
Milck production in three 

hours(gr) 

0.9615 0.3336 9.27 9.13 9.08 
 چربم شیر

Milk fat (%) 

0.1000 0.2503 3.60 3.50 3.78 
 پروتئین شیر
Milk protein, 

0.8131 0.4218 10.36 10.27 10.14 
 اوام جساد بدون چربم
Sold non fat 

0.6121 0.1319 1.102 1.317 1.083 

مرصد  چهسرشیر تصیح شدک بر اسسس 
 چربم

3FCM 
 (.(P<0.05مار است اعنم مهندک تزسوتحرف غیر اشسبت مر هر رمهف نشسن 5
 کنندک ا    چربم کل ی م مر مو اسک آخر آب انم.تی سر مرهسفت -3مو اسک آخر آب انم  EPA,DHAکنندک ا    تی سر مرهسفت -2 شسهد -5 2

1 Means with different superscript letters in each row indicate significant difference (P≤0.05). 
2 1 -Control treatment 2- EPA, DHA supplemented group from last two months of pregnancy 3- Fat supplemented group in the last 

two months of pregnancy. 
3 Fat–corrected Milk 

 

 
بسعب    EPA,DHAاسیییازسمک ا  ا       مر جیرک ایش آب یییان 
(، کت اهن 0 )جدول اک یدانام شیر و آغو  شد   افزاهش ظرفیت ک  آنام

بت جیرک اواخر آب انم   DHAو EPA ناسهج بس اشسهدات افزومن ا    
. اه و اپناسنوئیک اسید و  (Puppel et al., 2016)گسو نیز اطسبیت مارم 

 اک یییدانت طبیعم ه ییاند کت عنوان آنامبت موکو اهگزانوئیک اسییید

. (Puppel et al., 2016) شوند راک وارم شیر ام طور ا اییم ا  خو بت
 کنند. بت اهنهسی آ ام را تعده  اماثر رامه سل ست اسیدهسی چرب ااگس 

سیدهسی چرب ااگس  صورت کت  سطح کستسال  را مر     ست  ا ست  ا  ن ا
هس و سیییاوپالسییم افزاهش مهند و بنسبراهن، اوجب بهبوم  ومپراک ییم

  .(Garcia et al., 2014)هسی آ ام شوند مفسع مر برابر رامه سل
 

 ( شیر و آغو L2+umol Fe/اک یدانام )ا    چربم بر فعسلیت آنام تأثیر -6جدول 
 Table6- The effect of fat supplementation on the antioxidant activity (umol Fe2 + / L) of milk and colostrum 

P_value  
 هسخطسی اساسندارم ایسنگین

SEM 

 
 2 شهآ اس ی سرهسیت

Experimental treatments 
 

 اک یدانامفعسلیت آنام
Antioxidant activity چربی کلسیمی 

Calcium fat  

ایکوزاپنتانوئیک اسید و مکمل 

 دوکوزاهگزانوئیک اسید
EPA and DHA  

 شاهد
Control 

0.0001> 49.74 2012.92b 2389.38a 2057.63b  آغو 
Colostrum 

0.0002 57.04 2023.74b 2394.43a 2061.63b شیر 

Milk 
 (. (P<0.05ماری استمهندک تزسوت اعنمحروف غیر اشسبت مر هر رمهف نشسن 5
 کنندک ا    چربم کل ی م مر مو اسک آخر آب انم.تی سر مرهسفت -3مو اسک آخر آب انم  EPA,DHAکنندک ا    تی سر مرهسفت -2 شسهد -5 2

1 Means with different superscript letters in each row indicate significant difference (P≤0.05). 
2 1- Control treatment 2- EPA, DHA supplemented group from last two months of pregnancy 3- Fat supplemented group in the last 

two months of pregnancy. 
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 گیری کلینتیجه

زسمک ا  ا        عب      EPA,DHAاسیییا بس بسرماری ایش  مر اواخر 
لد برک  ماراعنمتغییرات  ید      مر و ن تو ید شییییر و سیییطح تول هس، تول

بر  یتأثیراک یییدانت مر شیییر و آغو  شیید. اسییازسمک ا  اهن ا    آنام
سیدهسی      شت، ولم بسعب تغییر گلوکز، ا شیر مر رو   اهش ندا ترکیبست 
چرب غیراسییارهزات و باسهیدورک ییم بوتیرات مر ااسبولیت پالسیی س رو  

  اهش مر ایش شد.
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