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 1 مقاله شماره

Effects of fat sources and dietary C18:2 to C18:3 fatty acids ratio on 

growth performance, ruminal fermentation and some blood 

components of Holstein calves 
 

 لکرد رشد، تخمیراستارتر بر عم (C18:3) به آلفا لینولنیک (C18:2) اثرات منابع چربی و نسبت اسید لینولئیک

 شکمبه و برخی از متابولیت های خون در گوساله های شیرخوار

 :نویسندگان
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 اساتید گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان2
 دانشگاه تهرانگروه علوم دامی استاد 3
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 چکیده

با  (C18:3) به آلفا لینولنیک (C18:2) اسید لینولئیکنسبت های مختلف تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات منابع مختلف چربی و 

ای خون گوساله ، تخمیر شکمبه، فاکتورهای سالمتی و برخی از متابولیت هبر عملکرد رشداستفاده از روغن پالم و روغن کتان 

طرح در قالب یک  هلشتاین (مادهراس  36نر و راس  33)س گوساله ار 56آزمایش  این . به همین منظور درقبل و بعد از شیرگیری

کنترل )خوراک آغازین بدون جیره (1های آزمایشی شامل:  گروه .تصادفی با پنج گروه آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند کامل

( جیره کنترل به همراه 3 ،(C18:2:C18:3 = 18:1) درصد روغن پالم 2/2(جیره کنترل به همراه C18:2:C18:3 = 18:1 ،)2، مکمل چربی

درصد روغن کتان  7/2( جیره کنترل به همراه 4، (C18:2:C18:3 = 4:1) درصد روغن کتان کلسیمی 8/3درصد روغن پالم و  6/1

های تازه متولد  بودند. گوساله (C18:2:C18:3 = 1.5:1) روغن کتان 2/2به همراه (جیره کنترل 6و  (C18:2:C18:3 = 1.5:1) کلسیمی

ها  وعده به گوساله 2های انفرادی نگهداری شدند. شیر در  روزگی با مقدار کافی آغوز تغذیه شده و سپس در جایگاه 3شده تا 

گرفت و خوراک مصرفی و  ها قرار می گوساله ها به صورت روزانه در اختیار داده شد و خوراک آغازین تازه برای همه گروه

هفته یکبار، اندازه گیری  2روزگی از شیر گرفته شدند. وزن کشی هر  65شد و تمام گوساله در سن  یمباقیمانده نیز روزانه ثبت 

راس  5روزگی از  65ها انجام شد. در سن  روزگی گوساله 77و  65روزگی و تعیین دمای رکتوم در  65صفات اسکلتی در 

، 28، 3و غلظت آمونیاکی آن تعیین شد. در روزهای  pHآوری شد و غلظت اسیدهای چرب فرار،  مایع شکمبه جمع های نر گوساله

. نتایج این مطالعه نشان داد که روغن پالم اثری بر بازده نمونه گیری شدها برای بررسی پارامترهای خونی،  از گوساله 73و  65
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ای خون در مقایسه با جیره کنترل شد.  ( نیتروژن اورهP < 36/3) و کاهش BCS( P < 36/3) ایشخوراک نداشت اما باعث افز

آزمایش شد.  دوره وزن روزانه بعد از شیرگیری و بازده خوراک در کلافزایش ( P < 31/3روغن کتان کلسیمی باعث بهبود )

( در مقایسه با گروه کنترل P < 36/3سکور شادابی )( و اP < 36/3عالوه بر آن روغن کتان کلسیمی کمترین امتیاز مدفوع )

 4در گروه  1به  6/1های مصرف کننده خوراک آغازین با نسبت کمتر اسید لینولئیک به اسید آلفا لینولنیک )نسبت  داشت. گوساله

( نسبت P < 36/3متر )( و روزهای داری اسهال کP < 36/3(، غلظت آلکالین فسفاتاز بیشتر )P < 31/3( ارتفاع هیپ بزرگتر )6و 

در کل نتایج نشان  شکمبه نداشت. تخمیراسید لینولئیک به اسید آلفا لینولنیک اثری بر پارامترهای  نسبتبه گروه کنترل داشتند. 

استارتر  در C18:2:C18:3داد، منابع مختلف چربی اثر منفی بر مصرف خوراک و عملکرد گوساله ها نداشت. همچنین کاهش نسبت 

روغن کتان عملکرد مثبتی بر رشد، شاخص های سالمتی و تعدادی  2/2درصد روغن کتان کلسیمی و  7/2ها با استفاده از گوساله 

 . داشتاز پارامترهای خونی در گوساله ها 

 مقدمه

مدیریت تغذیه گوساله های شیر خوار بر رشد، سالمت و تولید آینده گوساله های شیر خوار موثر است. مصرف ماده خشک 

وسال های شیر خوار محدود است و عمده ترکیب مصرفی از کربوهیدرات ها می باشد. استارترهای معمول دارای میزان کمی گ

( می باشد، که می تواند بر عملکرد رشد و افزایش وزن گوساله ها 1به  18) به آلفا لینولنیک اسید لینولئیکچربی و نسبت باالیی از 

مل های چربی موجود در جایگزین شیر و استارتر می تواند بر افزایش دریافت انرژی توسط مک از شیرگرفته شده موثر باشد.

گوساله ها موثر باشد. در تعدادی از مطالعات استفاده از اسیدهای چرب خاص در جایگزین شیر و استارتر بر افزایش وزن روزانه، 

 بازده خوراک و کاهش روزهای دارای اسهال اثرات مفیدی داشت.

اما اثرات این دو  پیش ساز آیکوزانوئیدها است که در تنظیم التهاب بدن نقش دارد. به آلفا لینولنیک اسید لینولئیکچرب  اسید

ایجاد کننده  اسید لینولئیکاسید چرب در این پیش سازی آنتاگونیست )مخالف( یکدیگر است. آیکوزانوئیدهای مشتق شده از 

 به آلفا لینولنیک اسید لینولئیکبه همین علت نسبت  ضد التهاب می باشد. اسید لینولنیک التهاب و آیکوزانوئیدهای مشتق شده از

به آلفا  اسید لینولئیکخوراک بر رشد و سالمت پستانداران موثر است. فرضیه این مطالعه بدین گونه بود که کاهش نسبت 

ترکیبات خون دارد. هدف این مطالعه بررسی اثرات استارتر احتماال اثرات مثبتی بر رشد، تخمیر شکمبه، سالمت و  لینولنیک

با استفاده از روغن پالم و روغن کتان کلسیمی بر رشد، سالمت،  به آلفا لینولنیک اسید لینولئیکمکمل چربی و کاهش نسبت 

 تخمیر شکمبه و پارمترهای خونی گوساله های هلشتاین قبل و بعد از شیرگیری بود.

 مواد و روش. 2

 ، جایگاه و خوراکحیوانات. 2.1

های آزمایشی اختصاص یافتند.  گوساله ماده( هلشتاین به صورت تصادفی به گروه 7گوساله نر و  5راس گوساله ) 56تعداد 

 77این آزمایش تا سن  .روزگی به طرح وارد شدند 3های هلشتاین تک قلو با شرایط تولد طبیعی و وزن مناسب از حدود  گوساله

 مه یافت.ها ادا روزگی گوساله
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 4صبح،  7وعده ) 2درجه و در  38ها شیر با دمای  % وزن بدن به گوساله13روزگی با تبدیل آغوز به شیر، روزانه به میزان  3از 

ها تا هفته چهارم افزایش یافت و سپس روند کاهشی تا  عصر( با استفاده از سطل های پالستیکی داده شد. میزان مصرف شیر گوساله

کیلوگرم در روز به ازای هر گوساله  2تا  1و در هفته هشتم  6،4،3، 5، 6، 4، 3داشت. هفته اول تا هفتم به ترتیب زمان ازشیرگیری 

های خوراک نیز به صورت  شدند. عالوه بر آن سطل های شیر پس از تغذیه شیر روزانه شستشو می مصرف شیر انجام شد. سطل

 62ها بر اساس سن، از  ها جلوگیری شود. از شیرگیری گوساله رشد میکروب شدند تا از آلودگی و هفتگی جمع آوری و تمیز می

های  ها قرار گرفت. جیره روزگی در اختیار گوساله 3روزگی با روش کاهش شیر تدریجی انجام شد. خوراک آغازین از  65الی 

 ها بشرح زیر فرموله و تهیه شد: آزمایشی برای تغذیه گوساله

 (1به  18)نسبت اسید لینولئیک به اسید لینولنیک ) بدون مکمل چربی( خوراک جامد آغازین پایه  .1

 (1به  18)نسبت اسید لینولئیک به اسید لینولنیک درصد پودر چربی پالم  2/2خوراک جامد آغازین پایه به همراه  .2

بت اسید )نسدرصد روغن کتان محافظت شده  8/3درصد پودر چربی پالم و 6/1خوراک جامد آغازین پایه به همراه  .3

 (1به  6/4لینولئیک به اسید لینولنیک 

 6/1)نسبت اسید لینولئیک به اسید لینولنیک  درصد روغن کتان محافظت شده 7/2خوراک جامد آغازین پایه به همراه  .4

 (1به 

)نسبت اسید لینولئیک به اسید لینولنیک درصد روغن کتان )محافظت نشده(  2/2خوراک جامد آغازین پایه به همراه  .6

  (1به  6/1

های مختلف اسید لینولئیک به آلفا لینولنیک بود. مقادیر مواد  استفاده از مقادیر مختلف مکمل چربی برای تامین نسبت

 لحاظ ازهای جامد آغازین  ارائه شده است. خوراک 2و  1ل خوراکی و مواد مغذی خوراک جامد آغازین به ترتیب در جدو

. در داشتند نیآغاز رهیج به آزادی دسترسروزگی  3 از ها گوساله. بود کسانیدر حد امکان  ییغذااجزای  گرید و، انرژی نیپروتئ

ها اضافه شد. خوراک جامد آغازین با استفاده از  درصد یونجه خشک به خوراک جامد آغازین در تمام گروه 6روزگی  33

تنظیم  CPM Dairy و نرم افزار جیره نویسیهای شیری هلشتاین  جداول احتیاجات غذایی گاو شیری  بخش مربوط به گوساله

 رفاه ازشد تا  می زیتم و ضیتعو روزانهآنها بطور  بسترکاه پرورش داده شدند. بستری رو بر وی انفرادی ها گاهیدرجا ها گوسالهشد. 

 .ندداشت آب به آزادی دسترسآزمایش  طول در ها گوساله نیهمچن. باشند برخوردار مناسب
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  های آزمایشی اجزای جیره -1دول ج

 1های آزمایشی گروه 

 

 اتترکیب

 پودر کنترل

 پالمچربی 

پالم+  پودر چربی

 روغن کتان کلسیمی

روغن کتان 

 کلسیمی

 روغن کتان

 9/63 6/63 8/63 9/63 2/65 ذرت
 6/32 6/32 6/32 6/32 1/32 کنجاله سویا

 5/5 5/5 5/5 5/5 8/5 تفاله چغندر خشک
 2/1 3/1 1/1 2/1 2/1 لسیمکربنات ک

 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 نمک
 8/3 8/3 8/3 8/3 8/3 بیکربنات سدیم

 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 بنتونیت
 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 2مکمل معدنی و ویتامینی

 - - 6/1 2/2 - 3پالم پودر چربی
 - 7/2 8/3  - 4روغن کتان کلسیمی

 2/2 - - - - روغن کتان
      یاییترکیبات شیم

 3/23 9/19 3/23 3/23 1/23 پروتئین
 شویندهمحلول در نافیبر 

 خنثی

1/14 9/13 8/13 8/13 8/13 
 شویندهمحلول در نافیبر 

 اسیدی

77/7 85/7 57/7 55/7 58/7 
کربوهیدرات های غیر 

 فیبری

6/65 7/64 8/64 8/64 7/64 
 1/6 1/6 3/6 1/6 3/3 چربی

 3/8 3/8 8/8 4/8 4/8 خاکستر
 7/2 7/2 7/2 8/2 7/2 انرژی متابولیسمی

 8/1 8/1 8/1 8/1 7/1 انرژی خالص نگهداری
 2/1 2/1 2/1 2/1 1/1 انرژی خالص رشد

      درصد اسیدهای چرب
 8/1 2/1 5/1 7/1 9/1 اسید میریستیسک 
 1/13 1/13 3/32 8/43 2/13 اسید پالمیتیک 
 1/3 1/3 2/4 5/4 2/2 اسید استئاریک 
 3/38 2/38 3/33 8/33 4/66 سید لینولئیکا 
 3/26 2/26 3/8 7/1 3/3 اسید آلفا لینولنیک 
 7/21 2/22 9/23 4/23 3/24 اسیدهای چرب سایر 

اسید لینولئیک/ اسید آلفا 

 لینولنیک

18 18 4 6/1 6/1 

% پودر چربی پالم، پالم+روغن کتان 2/2ن با گروه کنترل: خوراک جامد آغازین بدون مکمل چربی، پودر چربی پالم: خوراک جامد آغازی1
% روغن کتان کلسیمی، روغن کتان کلسیمی: خوراک جامد آغازین با 8/3% پودر چربی پالم به همراه 6/1کلسیمی: خوراک جامد آغازین با 

 % روغن کتان 2/2% روغن کتان کلسیمی، روغن کتان: خوراک جامد آغازین با 7/2
 D  ،7333هزار واحد بین المللی ویتامین  A  ،233هزار واحد بین المللی ویتامین  333میلیون و  1نی و معدنی دارای یک کیلوگرم مکمل ویتامی 2

میلی گرم آهن ،  1633میلی گرم منگنز ،  7333گرم منیزیم ،  233گرم کلسیم ،  93میلی گرم آنتی اکسیدان ،  E  ،3333واحد بین المللی ویتامین 
 میلی گرم سلنیوم بود. 133میلی گرم ید و  233میلی گرم کبالت ،  133 میلی گرم روی، 12333 میلی گرم مس ، 4333
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  (C14.0, 75.38% C16:0; 7.54% C18:0, 6.04% C18:1 %1.51) ، مالزی011اوپتیما  3
 :درصد کلسیم شامل 9درصد چربی و  84پرشیافت، شرکت کیمیا دانش الوند، ایران.  4
 0.16% C14.0, 5.74% C16:0; 0.18% C16:1 4.3% C18:0, 18.88% C18:1, 14.15% C18:2; 55.95% C18:3 

 

 گیری صفات ها و اندازه آوری نمونه جمع. 2.2

گیری شد. باقی مانده خوراک توزیع شده در روز قبل، صبح روز بعد جمع  مصرف خوراک و باقیمانده آن به صورت روزانه اندازه

ها هر دو هفته یکبار تا پایان  کشی گوساله وزنها قرار گرفت.  در اختیار گوساله تازه هر روز صبحآوری و توزین شد و سپس غذای 

صبح( انجام  11روزگی(، قبل از توزیع خوراک و وعده شیردهی صبح در ساعت مشابه )حدود  65طرح و در روز از شیرگیری )

ها به عنوان عامل  دند و وزن تولد و زمان ورود به طرح گوسالهکشی ش ها در هنگام تولد و ورود به آزمایش نیز وزن شد. گوساله

 ،)عرض استخوان لگن( پیه عرضارتفاع هیپ،  ،(جدوگاه ارتفاع) بدن ارتفاعکوواریت در نظر گرفته شد.صفات اسکلتی شامل 

 گیری و ثبت شد. ندازهروزگی، پس از تغذیه شیر وعده صبح ا 65بدن در روزهای ورود به طرح و در  عمق و نهیدورسطول بدن، 

بود. موارد بروز بیماری و بویژه اسهال،  2337دهی مطابق مطالعه خان و همکاران  روش نمرهو امتیاز مدفوع به طور روزانه ثبت شد 

گوش  -2نرمال  -1ها نیز ثبت شد. امتیاز وضعیت شادابی شامل  تعداد روزهای ادامه یافتن اسهال و امتیاز وضعیت شادابی گوساله

 (BCS) نمره بدنی. کامال بی حال -6سر و گوش افتاده و بی حال و  -4های افتاده و کمی بی حال،  سر و گوش -3های افتاده 

گیری دمای رکتوم به صورت هفتگی و قبل از توزیع  روزگی ثبت شد. اندازه 65و  28در  6تا  1ها با روش امتیازدهی  گوساله

م شد و در صورت باال بودن دمای بدن )بیش از حد طبیعی( اندازه گیری دمای رکتوم تا ها انجا خوراک صبح برای تمام گوساله

 65و  42شیرگیری ) از بعد و قبل متوالی هفته دو ای در تغذیه رفتارهایزمان برگشت به حالت عادی بطور روزانه انجام گرفت. 

 از بعد ساعت یک همچنین و شیر دادن از بعد ساعت یک شیرگیری، از قرار گرفتند. در دوره قبل آزمایش( مورد بررسی

 از ساعت(. در دوره بعد دو هفته )هر شد بررسی گوساله هر ساعت رفتار 4جامد آغازین، مجموعا  خوراک به دسترسی

 شده شامل ای ثبت تغذیه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. رفتارهای رفتار گوساله خوراک تغذیه از بعد ساعت شیرگیری نیز دو

 دهانی رفتارهای و خوابیده( یا کردن )ایستاده نشخوار خوراک جامد آغازین، مصرف نشخوار، انجام بدون های خوابیدن یتفعال

 بستر( بود. خوردن باکس، های میله یا دیوار زدن ای)لیس تغذیه غیر

ز سیاهرگ وداج گردن روزگی ا 73و  65، 28های خال )ونوجکت( در روز ورود به طرح،  ها با لوله گیری از گوساله خون

دور جدا شده و تا  3333در حالت ناشتا )قبل از مصرف شیر یا خوراک صبح( انجام شد. نمونه سرم خون با سانتریفیوژ کردن در 

گراد   درجه سانتی -23میکروتیوب( در دمای  2سی )به ازای هر نمونه  سی 6/1های  قبل از آنالیزهای بیوشیمیایی داخل میکروتیوپ

ای خون، کل پروتئین، آلبومین، آلکالین فسفاتاز وکراتینین بود و  شد. فاکتورهای خونی شامل گلوکز، نیتروژن اوره نگهداری

 گیری شد. توسط دستگاه اسپکتوفتومتری اندازه

 1معدیراس گوساله در هر گروه با شیلنگ  5از   روزگی نمونه مایع شکمبه 65ای در  های تخمیر شکمبه به منظور بررسی فراسنجه

گرفته شد.  VFA ( به دلیل دسترسی به بیشترین غلظت11ساعت بعد از تغذیه صبح )حدود ساعت  3گرفته شد. مایع شکمبه حدود 

                                                 
1
-Stomach tube 
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 شکمبه عیمامیلی لیتر  4هری ازا به سپسشد.  گیری  آن اندازه pH مایع شکمبه، توسط پارچه آب پنیر صاف و سپس بالفاصله

 -23 زریفر به بعدی یزهایآنال وانجامی بررسجهت  بالفاصله وشد  افزوده آن بهدرصد  26ک میلی لیتر اسید متافسفری 1 حدود

میکرولیتر مایع شکمبه در داخل ویال ریخته شده،  43گیری نیتروژن آمونیاکی، ابتدا  برای اندازه .شد منتقل گرادیسانت درجه

میلی لیتر آلکالین هیپوکلریت اضافه شد و هر  3/2تر فنول و میلی لی 6/2میکرولیتر آب مقطر به آن اضافه شد. پس از آن  43سپس

درجه سانتی گراد منتقل شده و  37دقیقه به حمام آب گرم با درجه حرارت  13ثانیه بهم زده شد. ویال ها به مدت  13ویال به مدت 

نانو متر اندازه  663وفتومتری با طول موج ها با استفاده از دستگاه اسپکتر دوباره بهم زده شدند. سپس غلظت نیتروژن آمونیاکی نمونه

 گیری شد.

بعد از هر بار ساخت خوراک جدید یک نمونه خوراک گرفته شده و برای تعیین آنالیز ترکیب شیمیایی خوراک )ماده خشک، 

ه منظور تعیین های خوراک ب پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی و چربی خام( مورد تجزیه قرار گرفت. نمونه

ساعت تعیین  24گراد به مدت درجه سانتی 136ها در دمای مقادیر ماده خشک و ماده آلی با استفاده از آون و قرار گرفتن نمونه

 بر (ADF) و فیبر نامحلول در شوینده اسیدی (NDF) گردید. پروتئین خام به روش کجلدال و فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 دستگاهاز  ( مورد تجزیه قرار گرفت. برای اندازه گیری الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و خنثی1991)اساس روش ون سوست 

Fibertec ، و پروتئین خام از دستگاه 1313مدل Kejeltec  استفاده شد. 1313مدل 

 طرح آزمایشی . 2.3

گوساله ماده( به ازای هر جیره استفاده  7نر و گوساله  5تکرار ) 13جیره آزمایشی و  6در این آزمایش از طرح کامل تصادفی با 

های خونی، مصرف خوراک، ارتفاع از جدوگاه، وزن بدن، اضافه وزن  های تکرار شونده نظیر فراسنجه شد. تجزیه و تحلیل داده

حداقل  انجام شد. مقایسه میانگین های Mixed و رویه SAS روزانه، امتیاز مدفوع و وضعیت سالمت توسط نرم افزار آماری

 با آزمون توکی انجام شد. مدل آماری مورد استفاده به صورت زیر بود: P > 36/3 مربعات در سطح

 

Yij= µ+ Ti+ Pj+ Ak+ TPij+ b(IBW) + eijk 

Yij  =متغیر وابسته،µ  =  کل میانگین ،= Ti  اثر i تیمار امین،  Pj =  اثرj امین دوره آزمایشی ،TPij = متقابل اثر 

 اثر اشتباه آزمایشی  eijK= ،عامل کوواریت )وزن اولیه(= b(IBW) ،اثر تصادفی حیوان= Ak،  ،ردوره و تیما

 ها انجام شد. جهت آنالیز هر کدام از صفات اندازه گیری شده، عوامل فوق در مدل گذاشته شد و آنالیز داده

 
 و بحث نتایج. 3

 مصرف استارتر و اسید لینولئیک و اسید آلفا لینولنیک. 3.1

ارائه شده است. در دو هفته انتهای  2های مربوط به مصرف استارتر، اسید لینولئیک و اسید آلفا لینولنیک در جدول شماره  داده

آزمایش قرار گرفت  و این اختالف معنی دار   روزگی( مصرف خوراک جامد آغازین تحت تاثیر گروه 65تا  42شیرخوارگی )
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(36/3<  P( بین گروه کنترل )927گرم در روز( و پالم+ روغن کتان کلسیمی) 938در روز ( با گروه پالم ) گرم 733  )گرم در روز

بود. اما مصرف خوراک جامد آغازین در دوره قبل از شیرگیری، بعد از شیرگیری و کل دوره آزمایش با تغییر نوع مکمل چربی و 

داری نداشت. نتایج به دست  شک( تفاوت معنیدرصد ماده خ 1/6الی  3درصد کل چربی موجود در خوراک جامد آغازین )

( 2315و کاظمی بونچناری و همکاران )  (1985آمده، با تعدادی از نتایج مطالعات قبلی موافق بود. اما با نتایج فالون و همکاران )

گرم  23ی و حدود گرم اسید آلفا لینولنیک در روز قبل از شیرگیر 4موافق نبود. بر اساس نتایج آزمایش حاضر، مصرف حداکثر 

درصد چربی بر اساس ماده خشک خوراک جامد آغازین( اثرات واضحی بر  1/6در روز اسید آلفا لینولنیک بعد از شیرگیری )

مصرف خوراک جامد آغازین نداشت. اگرچه بعد از شیرگیری اختالف بین حداقل و حداکثر مصرف خوراک جامد آغازین 

ی آزمایشی سبب معنی داری  ها گرم بود، اما این اختالف بین گروه 145ر کل آزمایش گرم و د 233های آزمایشی حدود  گروه

ها در مطالعات مختلف  نشد و همچنین از الگوی خاصی پیروی نکرد. از مهمترین دالیل اختالف نتایج مصرف ماده خشک گوساله

د استفاده در آزمایشات است. معموال با هنگام مصرف مکمل چربی، مقدار استفاده از مکمل و همچنین نوع مکمل چربی مور

( 2315خواهد شد. کاظمی بونچناری و همکاران )  افزایش درصد مکمل چربی، اثرات منفی آن بر مصرف ماده خشک نمایان

درصد ماده خشک، باعث کاهش مصرف خوراک  5گزارش دادند، افزایش سطح کل چربی خوراک جامد آغازین به بیش از 

درصد کل چربی خوراک، اثر منفی  5( استفاده از مکمل چربی حداکثر تا 2338ق مطالعه هس و همکاران )شود. همچنین طب می

های چربی اثرات متنوعی بر  بر قابلیت هضم و مصرف ماده خشک ندارد. در کل با توجه به مطالعات انجام شده، استفاده از مکمل

های چربی اثرات مثبت، برخی اثرات منفی و در  ات استفاده از مکملها داشته است. در برخی مطالع مصرف ماده خشک در گوساله

برخی دیگر از آزمایشات اثر خاصی بر مصرف خوراک جامد مشاهده نشده است. قبل از شیرگیری به دلیل مصرف کم خوراک 

ن کلسیمی و روغن کتان جامد آغازین در میزان مصرف اسید لینولئیک تفاوتی مشاهده نشد. بعد از شیرگیری بین گروه روغن کتا

( P >31/3داری ) ها در مصرف اسید لینولئیک تفاوت معنی ها و در کل آزمایش بین گروه روغن کتان با سایر گروه با سایر گروه

های روغنی، غلظت کمی از اسید  های چربی و دانه مشاهده شد. معموال در خوراک جامد آغازین به دلیل عدم استفاده از مکمل

دار غلظت اسید لینولئیک بعد از شیرگیری به دلیل مصرف روغن کتان در گروه  آلفا لینولنیک وجود دارد. تفاوت معنی لینولئیک و

 مکمل از نوع اسید لینولئیک است. درصد از اسیدهای چرب این 22باشد زیرا حدود  روغن کتان کلسیمی و روغن کتان می
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 عملکرد رشد. 3.2

در دو هفته انتهای شیر خوارگی از لحااظ افازایش   ارائه شده است.  3افزایش وزن روزانه، وزن و بازده خوراک در جدول 

تان با گروه کنترل مشاهده شد و این تفاوت روغن کتان کلسیمی و روغن ک گروه( بین P  >36/3داری ) وزن روزانه اختالف معنی

  >31/3پالم + روغن کتان کلسیمی ادامه پیدا کرد ) گروهکنترل و  گروهروغن کتان کلسیمی در بعد از شیرخوارگی با  گروهبرای 

P شاد. بعاد از   در انتهای دوره شایردهی   گروههای این  روغن کتان کلسیمی باعث افزایش وزن گوساله گروه(. افزایش وزن بیشتر

گرم اسید آلفا لینولنیک در روز )گروه روغن کتان کلسیمی( و نسبت اسید لینولئیک باه اساید آلفاا     23شیرگیری با مصرف حدود 

روغان کتاان    گاروه کنترل مشاهده شد. در افزایش وزن روزانه باین   گروهبیشترین افزایش وزن روزانه نسبت به  1به  6/1لینولنیک 

تفاوت خاصی مشاهده نشد. نتایج آزمایش حاضر نشان داد که با افزایش سن و مصرف ماده خشک اثارات  کلسیمی و روغن کتان 

 صرف اسید لینولئیک و اسید آلفا لینولنیک م میانگینبر  منبع چربی خوراک اثر-2جدول 
   1های آزمایشی گروه 

 پودر پالم کنترل فاکتورها
پالم+ روغن 

کتان 
 کلسیمی

روغن کتان 
 کلسیمی

داری معنی SEM روغن کتان  

 مصرف خوراک  جامد آغازین )گرم( میانگین
 73/3 48/114 7/48 5/44 1/51 3/88 8/71 روزگی 14تا  3 

 61/3 87/134 3/158 7/184 1/236 5/235 1/213 وزگیر 28تا  14 
 37/3 87/134 8/432 9/373 3/395 8/456 3/383 روزگی 42تا  28 

7/733 روزگی 65تا  42  b
 3/938 a

 4/927 a
 8/876 ab

 8/933 ab
 87/134 33/3 

 14/3 68/74 8/419 6/335 1/399 7/448 7/363 روزگی 65تا  3 
 12/3 3/143 1873 1818 1757 1881 1569 روزگی 77تا  65 
 11/3 48/87 736 537 569 763 523 روزگی 77تا  3 

 )گرم در روز( اسید لینولئیک
95/4 روزگی 65تا  3   52/6  94/6  63/6  46/5  183/1  21/3  

18/23 روزگی 77تا  65  b 54/26 b 33/26 b 94/33 a
 13/33 a 667/1  31/3>  

93/9 روزگی 77تا  3  b 47/11 b 83/13 b 73/13 b 74/12 a 379/1  34/3  

 )گرم در روز( اسید آلفا لینولنیک

27/3 روزگی 65تا  3  c 31/3 c 63/1 b 54/3 a 21/4 a 633/3  31/3>  

27/1 روزگی 77تا  65  c
 43/1 c 39/5 b 41/23 a 56/19 a 572/3  31/3>  

64/3 روزگی 77تا  3  c 54/3 c 74/2 b 38/7 a 32/8 a 599/3  31/3>  
% پودر چربی پالم، پالم+روغن کتان کلسیمی: 2آغازین بدون مکمل چربی، پودر چربی پالم: خوراک جامد آغازین با  گروه کنترل: خوراک جامد1

%  روغن کتان 7/2% روغن کتان کلسیمی، روغن کتان کلسیمی: خوراک جامد آغازین با 7/3% پودر چربی پالم به همراه 6/1خوراک جامد آغازین با 
 % روغن کتان 2با  جامد آغازینکلسیمی، روغن کتان: خوراک 

a وb دار نمایانگر اختالف معنی 



 

9 

 

شود. برخی از  تر می درصد چربی خوراک جامد آغازین( بر افزایش وزن روزانه نمایان 1/6های چربی )حداکثر تا  استفاده از مکمل

های چرب ضروری باعث بهبود  راک جامد آغازین و استفاده از اسیددهد که تغییر پروفایل اسیدهای چرب خو ها نشان می گزارش

تاییاد کنناده    ( باود اماا  2339ها خواهد شد. نتایج آزمایش حاضر در توافق با مطالعه هیال و همکااران )   افزایش وزن روزانه گوساله

از روغان کتاان کلسایمی در خاوراک      ( بیان کردناد، اساتفاده  2339. هیل و همکاران )( نبود2318نتایج مطالعه وودن و همکاران )

شود. عواملی مانند نسابت بهیناه پاروتئین خاام باه       ها می ها باعث افزایش وزن روزانه بعد از شیرگیری گوساله جامد آغازین گوساله

زن انرژی متابولیسمی و بهبود سیستم ایمنی در زمان مصرف اسیدهای چرب ضروری ) به ویژه اسید آلفاا لینولنیاک( بار افازایش و    

هاا باعاث بهباود رشاد و باازده شاده        روزانه اثر گذار است. در اکثر مطالعاتی که استفاده از مکمل چربی در خوراک جامد گوساله

درصد بوده است. پس سطح چربی خوراک جامد آغازین یکی از عوامل مهم  5است، سطح چربی خوراک جامد آغازین کمتر از 

 ها است. های چربی در رشد گوساله تایج حاصل از مکملدر بررسی ن

هاای آزمایشای قارار گرفات و ایان       گاروه ( P  >31/3روزگی)کل دوره آزمایش( تحت تاثیر ) 77تا  3بازده خوراک در 

 ها بود.  گروهروغن کتان کلسیمی با سایر  گروهتفاوت بین 
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 ها   بازده خوراک گوسالهازین، افزایش وزن روزانه، صرف خوراک جامد آغممیانگین بر  منبع چربی خوراک اثر -3جدول 
   1های آزمایشی گروه 

 پودر پالم کنترل فاکتورها
پالم+ روغن 

کتان 
 کلسیمی

روغن کتان 
 کلسیمی

داری معنی SEM روغن کتان  

 میانگین افزایش وزن روزانه )گرم(
66/82 143 231 271 268 228 روزگی 14تا  3   11/3  
88/83 646 681 621 622 494 روزگی 28تا  14   28/3  
25/86 927 592 677 721 529 روزگی 42تا  28   39/3  
734b روزگی 65تا  42 

 831ab
 853ab 912a

 934a 64/83  31/3  
64/83 654 685 668 683 621 روزگی 65تا  3   44/3  
598b روزگی 77تا  65 

 837ab 782b 935a
 825ab 88/83  31/3>  

88/83 536 581 523 562 659 روزگی 77تا  3   17/3  
 2بازده خوراک

روزگی 65تا  3  63/3  62/3  62/3  68/3  62/3  389/3  36/3  
روزگی 77تا  65   43/3  44/3  44/3  61/3  43/3  343/3  38/3  
روزگی 77تا  3   42/3 b

 46/3 b 44/3 b
 62/3 a

 43/3 b 326/3  31/3>  

 )کیلوگرم( بدن وزنمیانگین 
زگیرو 3   9/37  1/38  4/37  3/38  4/38  76/3  79/3  
روزگی 65   1/57  8/73  7/58  8/73  3/73  57/3  31/3  
روزگی 77   7/81 b

 4/88 ab 1/86 ab 6/93 a 3/87 ab 57/3  31/3  
ن کلسیمی: % پودر چربی پالم، پالم+روغن کتا2گروه کنترل: خوراک جامد آغازین بدون مکمل چربی، پودر چربی پالم: خوراک جامد آغازین با 1

%  روغن کتان 7/2% روغن کتان کلسیمی، روغن کتان کلسیمی: خوراک جامد آغازین با 7/3% پودر چربی پالم به همراه 6/1خوراک جامد آغازین با 
 % روغن کتان2کلسیمی، روغن کتان: خوراک جامد آغازین با 

  رشیبه همراه افزایش وزن گوساله تقسیم بر مصرف خوراک جامد آغازین و  2

a وb دار نمایانگر اختالف معنی 
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 . نمره وضعیت بدنی و ساختار اسکلتی3.3

 65روزگی بین گروه پودر پالم و پالم+ روغن کتان کلسیمی با گروه کنترل و روغن کتان کلسایمی و در   28نمره بدنی در 

( داشات. بیشاترین میازان    P >36/3داری ) نای روزگی بین گروه کنترل با گروه پودر پالم و پالم+ روغن کتان کلسایمی تفااوت مع  

دار نشاد. از   روزگی مربوط به گروه روغن کتاان کلسایمی باود، ولای ایان تفااوت معنای        65تا  28تغییرات نمره بدنی بین روزهای 

هیپ (. ارتفاع P >36/3ها قرار گرفت ) آزمایش فقط ارتفاع هیپ تحت تاثیر گروهروزگی  65صفات مربوط به ساختار اسکلتی در

(. نتاایج  P >31/3دار باود )  در گروه پالم+ روغن کتان کلسیمی و روغن کتان کلسیمی، نسبت به گروه کنتارل بازرگ تار و معنای    

 ( بود.2314( و مخالف نتایج لیترلند و همکاران )2313حاصل در توافق با مطالعه اسلبورن و همکاران )

سید آلفا لینولنیک( باعث افزایش تقسیم سلولی و افازایش تشاکیل   )به ویژه ا PUFAها، استفاده از  در تعدادی از پژوهش

استخوان شد. همین امر می تواند دلیلی بر افزایش ارتفاع هیپ گروه پالم+ روغن کتان کلسیمی و روغن کتاان کلسایمی نسابت باه     

در حال رشد است و بیان شده است،  ها و حیوانات گروه کنترل باشد. آنزیم آلکالین فسفاتاز، آنزیم موثر بر استخوان سازی گوساله

( بیاان داشاتند،   2337شاود. خاان و همکااران )    افزایش مصرف اسید آلفا لینولنیک باعث افزایش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز می

شود. در آزمایش حاضار مصارف    ها می افزایش مصرف خوراک جامد آغازین باعث بهبود توسعه متابولیکی و فیزیکی در گوساله

داری از خود نشان نداد، اما بعد از شیرگیری میزان مصرف مااده خشاک گاروه روغان کتاان       ها تفاوت معنی ه خشک بین گروهماد

گرم در روز داشت. همین  233تا  163کلسیمی و روغن کتان از لحاظ عددی نسبت به گروه کنترل بیشتر بود و اختالفی در حدود 

 رتفاع هیپ شد.دار بر نمره بدنی و ا امر باعث اثر معنی
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 . پارامترهای سالمتی3.4

و امتیاز وضعیت شادابی در ها شامل میانگین دمای رکتوم، امتیاز مدفوع، روزهای دارای اسهال  اطالعات مربوط به سالمتی گوساله

روزگی آزمایش، اندازه گیری و ثبت شد. میانگین دمای رکتوم در دو  77و  65ارایه شده است. میانگین دمای رکتوم در  6جدول 

ها از لحاظ میانگین دمای  روزگی( بین گروه 77درجه سانتی گراد( بود. در انتهای آزمایش ) 8/38تا  4/38زمان در محدوده نرمال )

درجه سانتی گراد( با  8/38( مشاهده شد و این تفاوت بین گروه کنترل )میانگین دمای رکتوم P  =33/3دار ) رکتوم تفاوت معنی

درجه سانتی گراد(  4/38درجه سانتی گراد( و گروه روغن کتان )میانگین دمای  3/38گروه روغن کتان کلسیمی )میانگین دمای 

( به ویژه بعد از 1به  6/1تا  1به  18ینولنیک )کاهش نسبت اسید لینولئیک به اسید آلفا لینولنیک از بود. با افزایش مصرف اسید آلفا ل

شیرگیری که مصرف خوراک جامد آغازین باالتر بود، میانگین دمای رکتوم کاهش پیدا کرد. نتایج به دست آمده با نتایج دیگر 

تواند به دلیل اثرات معکوس اسید آلفا  ش مصرف اسید آلفا لینولنیک، میپژوهشگران توافق داشت. این کاهش دمای رکتوم با افزای

( افزایش مصرف اسید آلفا لینولنیک از 2311های التهابی باشد. در مطالعه هیل و همکاران ) لینولنیک و اسید لینولئیک در پاسخ

 ها شد.  طریق جایگزین شیر باعث کاهش میانگین دمای رکتوم بعد از تزریق واکسن در گوساله

 ها   بدن گوسالهصفات رشد اسکلتی بدنی و نمره  امتیاز  میانگین بر منبع چربی خوراک اثر-4جدول 
   1های آزمایشی گروه 

 پودر پالم کنترل فاکتورها

پالم+ 
روغن 
کتان 

 کلسیمی

روغن 
کتان 

 کلسیمی

روغن 
داری معنی SEM کتان  

 2بدنی نمره امتیاز 
37/2 روزگی 28  b 33/2 a 33/2 a 13/2 b

 28/2 ab 119/3  33/3  

14/2 روزگی 65  b 37/2 a
 37/2 a 27/2 ab 34/2 ab 117/3  36/3  

38/3 روزگی 65تا  28اختالف    34/3  33/3  17/3  35/3  387/3  12/3  

3)سانتی متر( اسکلتی صفات رشد
 

54/88 ارتفاع جدوگاه   51/89  69/89  13/89  79/87  516/1  29/3  
56/86 ع هیپارتفا  b 21/87 ab 41/88 ab 76/89 a 93/89 a

 573/1  31/3  
37/23 عرض هیپ   42/19  87/19  91/19  31/23  523/3  28/3  
23/43 طول بدن   96/42  76/41  97/43  88/42  436/1  12/3  
72/95 دور سینه   53/99  89/98  85/97  96/98  863/1  13/3  
42/136 عمق بدن   14/132  43/134  88/132  83/132  757/2  24/3  
% پودر چربی پالم، پالم+روغن کتان کلسیمی: 2گروه کنترل: خوراک جامد آغازین بدون مکمل چربی، پودر چربی پالم: خوراک جامد آغازین با 1

ن کتان روغ  %7/2با  خوراک جامد آغازین% روغن کتان کلسیمی، روغن کتان کلسیمی: 7/3% پودر چربی پالم به همراه 6/1خوراک جامد آغازین با 
 % روغن کتان2با  کلسیمی، روغن کتان: خوراک جامد آغازین

 (197) 6تا  1براساس سیستم امتیاز دهی 2

 روزگی 65 3

a وb دار نمایانگر اختالف معنی 
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( بین P  >36/3( و در کل آزمایش)P  >36/3داری قبل از شیرگیری ) های معنی ها تفاوت از لحاظ امتیاز مدفوع گوساله 

گروه کنترل و پالم با گروه روغن کتان کلسیمی مشاهده شد. با افزایش مصرف اسید آلفا لینولنیک میزان امتیاز مدفوع کاهش 

وع به مربوط به گروه روغن کتان کلسیمی بود. همچنین با کاهش نسبت اسید لینولئیک به اسید آلفا یافت و مناسب ترین امتیاز مدف

( بین گروه کنترل با گروه روغن کتان P  >36/3لینولنیک میزان بروز روزهای دارای اسهال کاهش یافت و اختالف معنی دار )

ها قبل از شیرگیری و  همخوانی داشت. امتیاز وضعیت شادابی گوساله کلسیمی و روغن کتان بود. این مشاهده با نتایج امتیاز مدفوع

دار بین گروه کنترل با گروه روغن کتان کلسیمی وجود داشت.  ( بود. این اختالف معنیP  >36/3دار ) کل آزمایش مشابه و معنی

عدادی از پژوهشگران موافقت نداشت. ( بود اما با نتایج ت2313نتایج آزمایش حاضر در توافق با مطالعه اسلبورن و همکاران )

ها در  افزایش مصرف اسید آلفا لینولنیک به دلیل اثرات مثبت بر سیستم ایمنی گوساله می تواند دلیلی بر وضعیت مناسب گوساله

 گروه روغن کتان کلسیمی و روغن کتان باشد. 

 

 

 ها های دارای اسهال و امتیاز وضعیت شادابی گوسالهدمای رکتوم، امتیاز مدفوع، روزمیانگین بر منبع چربی خوراک اثر -6جدول 
   1های آزمایشی گروه 

 پودر پالم کنترل فاکتورها
پالم+ 

روغن کتان 
 کلسیمی

روغن 
کتان 

 کلسیمی

روغن 
داری معنی SEM کتان  

 دمای رکتوم)سانتی گراد(
7/38 روزگی 65   5/38  6/38  4/38  6/38  19/3  31/3  

8/38 روزگی77  a
 6/38 ab

 6/38 ab 3/38 b 4/38 b 14/3  33/3  
2امتیاز مدفوع

 

63/1 روزگی 65تا  3   66/1  49/1  63/1  63/1  361/3  26/3  

43/1 روزگی 77تا  65  a 38/1 a 34/1 ab 24/1 b 36/1 ab 353/3  32/3  
45/1 روزگی 77تا  3  a 47/1 a 42/1 ab 37/1 b 46/1 ab 344/3  34/3  

22/2 روزهای دارای اسهال a 12/2 a 97/1 ab 83/1 b 83/1 b 189/3  33/3  
 3امتیاز شادابی و ظاهری گوساله

62/1 روزگی 65تا  3  a 44/1 ab 43/1 ab 34/1 b 48/1 ab 374/3  32/3  
63/1 روزگی 77تا  65   29/1  33/1  34/1  44/1  147/3  12/3  
63/1 روزگی 77تا  3  a 37/1 ab 38/1 ab 34/1 b 47/1 ab 386/3  36/3  
% پودر چربی پالم، پالم+روغن کتان کلسیمی: 2ون مکمل چربی، پودر چربی پالم: خوراک جامد آغازین با گروه کنترل: خوراک جامد آغازین بد1

% روغن کتان 7/2با ، روغن کتان کلسیمی: خوراک جامد آغازین % روغن کتان کلسیمی7/3% پودر چربی پالم به همراه 6/1خوراک جامد آغازین با 
% روغن کتان2با  کلسیمی، روغن کتان: خوراک جامد آغازین  

(85کوس و خونی ). آبکی، مو6. آبکی، موکوس و اندکی خونی 4. شل و آبکی، 3. صاف و کمی شل، 2. نرمال، 1 2  
  (123. کامال بی حال )6. سر و گوش های افتاده و بی حال، 4. سر و گوش های افتاده و کمی بی حال، 3. گوش های افتاده، 2. نرمال، 1 3

a وb دار الف معنینمایانگر اخت 
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 ای . رفتارهای تغذیه3.5

نجام عمل جویدن، ای )خوابیدن بدون انجام عمل جویدن، ایستادن بدون ا رفتارهای تغذیه 5با توجه به نتایج موجود در جدول  

ای )لیس زدن هر سطحی، لوله  کردن ایستاده و یا خوابیده( و رفتارهای دهانی غیر تغذیه مصرف خوراک جامد آغازین، نشخوار

(. نتایج آزمایش حاضر با تعدادی از P  <25/3های آزمایشی قرار نگرفت ) کردن زبان و خوردن مواد بستر ( تحت تاثیر گروه

  های مربوط به استفاده از مکمل ( موافقت نداشت. در پژوهش2336بود اما با نتایج آزمایش هارواتین و آلن )آزمایشات در توافق 

ای کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. به همین علت بیشتر اطالعات در زمینه  ، معموال رفتارهای تغذیه چربی در تغذیه گوساله

( گزارش کردند، ارتباطی بین 2336به نتایج حیوان بالغ است. هارواتین و آلن )ای مربوط  مصرف مکمل چربی بر رفتارهای تغذیه

زمان جویدن در روز با ماده خشک مصرفی وجود ندارد اما اسیدهای چرب اشباع زمان صرف شده برای نشخوار را افزایش 

ای گوسفند را کاهش  رکات شکمبهای اسیدهای چرب غیر اشباع ح ( بیان کردند، تزریق روده1983دهند. نیکلسون و اومر ) می

 دهد. می

 

 

 

 

 

 ها  ای گوساله ای و غیر تغذیه بر رفتارهای تغذیهمنبع چربی خوراک اثر -5جدول 
   1های آزمایشی گروه 

 کنترل رفتار )دقیقه(
پودر 
 پالم

پالم+ 
روغن 
کتان 

 کلسیمی

روغن 
کتان 

 کلسیمی

روغن 
داری معنی SEM کتان  

یدنخوابیدن بدون انجام عمل جو  9/151  3/167  5/154  2/157  6/172  7/12  32/3  

3/147 ایستادن بدون انجام عمل جویدن  9/138  1/146  5/133  3/133  6/14  47/3  
5/27 مصرف خوراک جامد آغازین  4/28  2/32  8/43  9/48  5/7  25/3  

کردن ایستاده و یا خوابیده نشخوار  8/47  7/35  8/63  4/45  3/45  1/6  44/3  
2ای غیر تغذیه دهانی رفتارهای  5/96  9/138  2/87  9/94  4/89  6/11  61/3  

% پودر چربی پالم، پالم+روغن کتان کلسیمی: 2گروه کنترل: خوراک جامد آغازین بدون مکمل چربی، پودر چربی پالم: خوراک جامد آغازین با 1
% روغن کتان 7/2تان کلسیمی: خوراک جامد آغازین با % روغن کتان کلسیمی، روغن ک7/3% پودر چربی پالم به همراه 6/1خوراک جامد آغازین با 

 % روغن کتان2کلسیمی، روغن کتان: خوراک جامد آغازین با 
 لیس زدن هر سطحی، لوله کردن زبان و خوردن مواد بسترشامل 2
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 ای . پارامترهای تخمیر شکمبه3.6

بیان شده  7روزگی )بعد از شیرگیری( در جدول 65مایع شکمبه در  pH، نیتروژن آمونیاکی و VFAهای مربوط به نتایج  داده

روزگی  65ت و بوتیرات( مایع شکمبه در )استات، پروپیونا VFA)میلی مول بر لیتر( و نسبت مولی انواع  VFAاست. غلظت کل 

های اونتی و همکاران  مایع شکمبه در مطالعه حاضر یافته VFAهای مربوط به  های آزمایشی قرار نگرفت. داده تحت تاثیر گروه

کند. عوامل  را تایید می VFA(، مبنی بر عدم اثر منابع مختلف چربی موجود در خوراک جامد آغازین بر غلظت کل 2331)

مایع شکمبه، میزان نشخوار و مواد  pHهای غیر فیبری، سطح و نوع چربی،  ختلفی مانند مصرف ماده خشک، سطح کربوهیدراتم

مایع شکمبه موثر هستند اما در پژوهش حاضر به دلیل اختالف کم این عوامل تاثیر گذار بین  VFAای بر تولید  ضد تغذیه

مایع شکمبه مشاهده نشد.غلظت نیتروژن آمونیاکی ) میلی گرم بر دسی لیتر( و  VFAهای آزمایشی، تفاوت خاصی در تولید  گروه

pH  های آزمایشی قرار نگرفت. نتایج آزمایش حاضر با تعدادی از نتایج قبلی در  روزگی تحت تاثیر گروه 65مایع شکمبه در

ها احتماال  روژن آمونیاکی مایع شکمبه بین گروهدار غلظت نیت توافق بود اما با برخی از مطالعات موافقت نداشت. عدم تفاوت معنی

ای خون همخوانی  های آزمایشی باشد. غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه معموال با نیتروژن اوره به دلیل سطح مشابه پروتئین جیره

یک و همکاران داری نداشت. اولد روزگی اختالف معنی 65های آزمایشی در  ای خون نیز بین گروه دارد. غلظت نیتروژن اوره

یابد و این کاهش  ( بیان داشتند، که با افزایش درجه غیر اشباع بودن اسیدهای چرب مصرفی، جمعیت پروتوزوآ کاهش می2333)

که در این مطالعه با افزایش مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع این نتیجه  شود باعث افزایش غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه می

تواند نوع فرم محافظت شده اسیدهای چرب غیر اشباع )روغن کتان کلسیمی( و همچنین میزان  ر میحاصل نشد. دلیل این ام

های  مایع شکمبه گروه pHروزگی،  77و  65استفاده از مکمل چربی در خوراک جامد آغازین باشد. در مطالعه حاضر در روز 

( بیان داشتند، 2335یج آزمایش حاضر هاروارتین و آلن )داری نداشتند. در تایید نتا ای و معنی آزمایشی تفاوت قابل مالحظه

( گزارش کردند که سطح 2338مایع شکمبه ندارند. همچنین هوانگ و همکاران ) pHاسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع اثری بر 

ربی با بخشی از های چ کم چربی اثری ناچیز بر الگوی تخمیر شکمبه دارد. اما در برخی از مطالعات به دلیل جایگزینی مکمل

 مایع شکمبه افزایش یافت . pHهای غیرفیبری  کربوهیدرات ها خوراک جامد آغازین و کاهش سطح کربوهیدرات
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 . پارامترهای خونی3.7

غلظت گلوکز، کل پروتئین و کراتینین پالسما تحت تاثیر ارایه شده است.  8های خونی در جدول  غلظت برخی از فراسنجه

 ی قرار نگرفت. هایی آزمایش گروه

از خود نشان داد. این ( P  >31/3)داری  روزگی، اختالف معنی 73های آزمایشی در  غلظت آلبومین ) گرم بر دسی لیتر( گروه

 53/3ها و همچنین بین گروه روغن کتان کلسیمی ) گرم بر دسی لیتر( با سایر گروه 97/3دار بین گروه روغن کتان ) تفاوت معنی

گرم بر دسی لیتر( بود.  17/3گرم بر دسی لیتر( و گروه کنترل ) 26/3با گروه پالم+ روغن کتان کلسیمی ) گرم بر دسی لیتر(

روزگی مربوط به گروه کنترل بود. نتایج آزمایش حاضر تایید کننده نتایج آزمایش جازبک و  73کمترین غلظت آلبومین در 

( کاهش 1993( در توافق نبود. مطابق نتایج جازبک و همکاران )2339( بود، ولی با نتایج آزمایش پالماکویست )1993همکاران )

ها در اسهال طوالنی مدت باشد. آلبومین همچنین  های کبدی و یا کاتابولیسم پروتئین تواند ناشی از آسیب ها می آلبومین در گوساله

 ها   شکمبه گوساله pH، نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب فراربر  منبع چربی خوراکاثر -7جدول 
   1های آزمایشی گروه 
 
 
 

 فاکتورها

 کنترل
پودر 

مپال  

پالم+ 
روغن 
کتان 

 کلسیمی

روغن 
کتان 

 کلسیمی

روغن 
داری معنی SEM کتان  

 51/3 35/8 3/144 7/146 3/145 9/144 1/142 )میلی مول برلیتر( شکمبهVFA کل

 مول( 133)مول بر VFA انواع 
 62/3 72/3 7/44 3/48 9/45 1/46 5/47 استات 

 34/3 52/1 5/33 4/24 3/32 3/31 6/28 ایزوبوتیرات + پروپیونات 

 14/3 53/3 3/18 9/21 8/16 3/19 3/19 بوتیرات 
 26/3 39/3 79/2 31/3 11/2 97/2 58/2 والرات 
 13/3 96/2 34/13 57/9 13/12 86/8 23/12  2نیتروژن آمونیاکی 

pH 
 27/3 26/3 43/5 51/5 41/5 33/5 32/5 روزگی 65 
 23/3 23/3 23/5 49/5 36/5 19/5 21/5 روزگی 77 
% پودر چربی پالم، پالم+روغن کتان کلسیمی: خوراک 2گروه کنترل: خوراک جامد آغازین بدون مکمل چربی، پودر چربی پالم: خوراک جامد آغازین با 1

کلسیمی، روغن %  روغن کتان 7/2% روغن کتان کلسیمی، روغن کتان کلسیمی: خوراک جامد آغازین با 7/3% پودر چربی پالم به همراه 6/1جامد آغازین با 
 % روغن کتان2کتان: خوراک جامد آغازین با 

 میلی لیتر 133میلی گرم بر  2

a وb دار نمایانگر اختالف معنی 
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در آزمایش حاضر گروه کنترل شد. وظیفه حفظ فشار اسمزی دارد و در هنگام دهیدراسیون بدن از غلظت آن کاسته خواهد 

  کند. ترین امتیاز مدفوع و بیشترین روزهای دارای اسهال را داشت، که کمترین غلظت آلبومین در این گروه را توجیح می کم

وه دار بین گر روزگی از خود نشان داد. این تفاوت معنی 73در ( P  >31/3)داری  ها تفاوت معنی غلظت گلبوالر پروتئین بین گروه

گرم بر دسی لیتر( و گروه پالم+  29/3گرم بر دسی لیتر(، گروه پالم) 28/3( با گروه کنترل)گرم بر دسی لیتر 62/2روغن کتان )

های آزمایشی از لحاظ غلظت کل پرتئین پالسما تفاوت  گرم بر دسی لیتر( بود. از آنجاکه گروه 25/3روغن کتان کلسیمی )

روزگی شد. در  73دار غلظت گلبوالر پروتئین در  بومین متفاوت بود، این امر باعث تفاوت معنیداری نداشتند، ولی غلظت آل معنی

یابد. درگروه  حیوانات سالم غلظت گلبوالر پروتئین کم است ولی زمانی که گوساله دچار اسهال شود، غلظت آن افزایش می

ناسب تری بودند کمترین غلظت گلبوالر پروتئین را از روغن کتان کلسیمی و گروه روغن کتان که از لحاظ سالمتی در شرایط م

( ، استفاده از اسیدهای چرب غیر اشباع ضروری به ویژه منابع 2316گارسیا و همکاران )  خود نشان دادند. همچنین مطابق مطالعه

 .شود ها می باعث کاهش پاسخ التهابی )کاهش انواع گلبوالر پروتئین( در گوساله 3امگا

( بین P  >36/3دار ) روزگی تفاوت معنی 28. در روزگی تفاوت داشت 73و  28های آزمایشی در  خون بین گروهای  نیتروژن اوره

دار  روزگی این تفاوت معنی 73اما در میلی گرم بر دسی لیتر(  32/18( با گروه پالم )میلی گرم بر دسی لیتر 91/26گروه کنترل )

(36/3<  P( بین گروه کنترل )و گروه روغن کتان میلی گرم بر دسی لیتر 63/23( با گروه پالم )رم بر دسی لیترمیلی گ 29/33 )

ای خون از  ( بود. نتایج این آزمایش در توافق با مطالعات قبلی بود. تغییرات غلظت نیتروژن اورهمیلی گرم بر دسی لیتر 13/22)

ا بای خون مربوط به گروه کنترل بود که  یتروژن اورهالگوی خاصی پیروری نکرد ولی در هر دو دوره خونگیری بیشترین میزان ن

بیشترین میزان غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در گروه کنترل مطابقت داشت. در تعدادی از مطالعات بیان شده است که 

و اسهال طوالنی ای خون بعنوان شاخصی برای ارزیابی مشکالت کلیوی و نشان دهنده کاتابولیسم پروتئین  غلظت نیتروژن اوره

ای خون( بیشترین روزهای دارای اسهال و امتیاز مدفوع را داشت.  مدت است.  گروه کنترل )دارای بیشترین میزان نیتروژن اوره

شود. در  ای سرم می ها سبب کاهش غلظت نیتروژن اوره همچنین بر اساس برخی از مطالعات افزایش تولید ماهیچه در گوساله

 وزن بدن و افزایش وزن روزانه در انتهای دوره مربوط به گروه کنترل بود.  آزمایش حاضر کمترین

داشت ولی  (P  >36/3)داری  ها آزمایشی تفاوت معنی روزگی بین گروه کنترل با سایر گروه 73غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز در 

واحد بر لیتر بود. در خون  646کنترل با کمترین غلظت این آنزیم در گروه بین سایر گروه های اختالف خاصی مشاهده نشد. 

( گزارش دادند، افزایش 2337یابد. هیل و همکاران ) حیوانات جوان با سرعت رشد باال غلظت و فعالیت این آنزیم افزایش می

بود.  تواند شاخصی برای تشکیل استخوان باشد که موافق با نتایج آزمایش حاضر های جوان می آلکالین فسفاتاز در سرم گوساله

ها داشت. بر اساس برخی از آزمایشات،  گروه کنترل کمترین رشد و کمترین غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز را نسبت به سایر گروه

شود. افزایش غلظت آنزیم  استفاده از اسیدهای چرب غیر اشباع ضروری باعث افزایش تقسیم سلولی و افزایش تشکیل استخوان می

ی افزایش  های روغن کتان کلسیمی و روغن کتان توجیح کننده ای پالسما در گروه کاهش نیتروژن اوره آلکالین فسفاتاز به همراه

 وزن روزانه بیشتر این دو گروه آزمایشی است. 
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 بر برخی از پارامترهای خونی  منبع چربی خوراکاثر  -8جدول 
   1های آزمایشی گروه 

 پودر پالم کنترل فاکتورها
پالم+ روغن 

کتان 
 کلسیمی

روغن کتان 
 کلسیمی

داری معنی SEM روغن کتان  

 )میلی گرم بر دسی لیتر( گلوکز
 31/3 746/9 12/133 33/116 23/99 13/114 33/131 روزگی 28 

 28/3 882/5 83/85 76/83 38/79 19/82 68/85 روزگی 65 
 57/3 247/7 46/93 37/87 76/87 43/93 96/87 روزگی 73 

 ر دسی لیتر(کل پروتئین )گرم ب

 35/3 286/3 11/5 16/5 93/6 16/5 16/5 روزگی 28 
 38/3 297/3 41/5 19/5 33/5 29/5 25/5 روزگی 65 
 68/3 288/3 48/5 53/5 63/5 65/5 44/5 روزگی 73 

 ) گرم بر دسی لیتر( آلبومین
32/3 روزگی 28   16/3  38/3  18/3  34/3  157/3  32/3  
19/3 روزگی 65   17/3  46/3  23/3  23/3  172/3  13/3  
17/3 روزگی 73  c 35/3 bc 26/3 c 53/3 b 97/3 a 172/3  31/3>  

 ) گرم بر دسی لیتر( ر پروتئینگلبوال
14/3 روزگی 28   31/3  82/2  31/3  37/3  267/3  22/3  
38/3 روزگی 65   14/3  93/2  39/3  26/3  286/3  21/3  
28/3 روزگی 73  a 29/3 a 25/3 a 85/2 ab 62/2 b 284/3  31/3>  

 )میلی گرم بر دسی لیتر( کراتینین
91/3 روزگی 28   87/3  86/3  87/3  96/3  392/3  33/3  
78/3 روزگی 65   76/3  72/3  74/3  58/3  392/3  27/3  
83/3 روزگی 73   78/3  73/3  77/3  71/3  392/3  32/3  

 )میلی گرم بر دسی لیتر( ای نیتروژن اوره
91/26 روزگی 28  a 32/18 b 64/21 ab 34/21 ab 31/21 ab 193/3  31/3  
91/19 روزگی 65   77/15  92/21  87/23  88/18  318/3  11/3  
29/33 روزگی 73  a 63/23 b 36/27 ab 74/27 ab 13/22 b 214/3  31/3  

 )واحد بر لیتر( آلکالین فسفاتاز
8/136 479 686 519 624 687 روزگی 28   19/3  
2/137 587 537 536 631 622 روزگی 65   13/3  
646b روزگی 73 

 768a 719a 517a 738a 3/135  34/3  
% پودر چربی پالم، پالم+روغن کتان کلسیمی: 2گروه کنترل: خوراک جامد آغازین بدون مکمل چربی، پودر چربی پالم: خوراک جامد آغازین با 1

%  روغن کتان 7/2وراک جامد آغازین با % روغن کتان کلسیمی، روغن کتان کلسیمی: خ7/3% پودر چربی پالم به همراه 6/1خوراک جامد آغازین با 
 % روغن کتان2کلسیمی، روغن کتان: خوراک جامد آغازین با 
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 . نتیجه کلی4

به  18در این مطالعه با استفاده از روغن کتان نسبت اسید لینولئیک به اسید لینولنیک در جیره های بر پایه ذرت و کنجاله سویا از 

ن داد که منابع مختلف چربی )روغن پالم و روغن کتان( و کاهش نسبت اسید لینولئیک به اسید به ا کاهش یافت. نتایج نشا 6/1

لینولنیک مقداری اثرات بر عملکرد گوساله های هلشتاین دارد و اثرات منفی بر پارامترهای مربوط به تخمیر مایع شکمبه ندارد. 

ن کتان با کاهش نسبت اسید لینولئیک به اسید لینولنیک اثرات درصد روغ 2/2درصد روغن کتان کلسیمی یا  7/2استارترهایی با 

مثبتی بر مصرف ماده خشک،مصرف اسید لینولنیک، ارتفاع هیپ، دمای رکتوم، اسکور مدفوع، آلومین و آلکالین فسفاتاز داشت. 

 ه مطالعات بیشتری دارد.اما پی بردن به درصد مناسب استفاده از روغن کتان کلسیمی و روغن کتان در استارتر هنوز نیاز ب
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