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  خلاصه

گوساله  استارتربررسی استفاده از مکمل چربی داراي اسیدهاي چرب ضروري در انتهاي آبستنی و به موضوع این مطالعه 

. در این می پردازدها بر ایمنی غیر فعال، رشد، سلامت، پارمترهاي تخمیر شکمبه، متابولیت هاي خونی و رفتار گوساله ها 

. 1لف) مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها شامل :تیمار (با مکمل هاي چربی مخت 3راس گاو آبستن در  120مطالعه از 

و  EPA. مکمل چربی غنی از CSO( 3( . مکمل چربی غنی از اسید لینولئیک2 )CON( بدون استفاده از مکمل چربی

DHA )CFO .راس گوساله متولد شده به دو گروه با استارتر متفاوت تقسیم شد. استارتر بدون استفاده از مکمل 84) بود 
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درصد مکمل چربی کلسیمی اسیدهاي چرب غیر اشباع. اثر متقابلی بین جیره دوره انتظار زایمان و  2استارتر با  چربی و 

و  CSO( گوساله هاي متولد شده از گاوهایی که خوراك داراي مکمل چربی مصرف کردنداستارتر وجود نداشت. 

CFO نسبت به گوساله هاي متولد شده از گاوهاي گروه شاهد ()CON در غلظت ) عملکرد بهتريIgG  بازده جذب ،

IgG اثرات سودمند استفاده از مکمل چربی کلسیمی در انتهاي  داشتند، افزایش وزن روزانه و دماي رکتوم)

ده خوراك و وزن از گوساله هاي مصرف کننده مکمل چربی در استارتر افزایش وزن، رشد اسکلتی، باز .آبستنی)

(اثرات سودمند استفاده از داشتند شاهدنسبت به گوساله هاي  هاي داراي اسهال کمتريوزشیرگیري بیشتر و ر

رفتار تغذیه اي و پارامترهاي تخمیري گوساله ها تحت تاثیر تیمارها قرار  .مکمل چربی کلسیمی در استارتر)

اي آبستنی بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده متوسط از اسیدهاي چرب بلند زنجیر در انتهنگرفت. 

  و گوساله ها قبل از شیرگیري اثرات سودمندي در متابولیسم، رشد و سلامت گوساله ها دارد.

  مقدمه 

امري است. در نتیجه مدیریت پرورش و تغذیه در این مرحله در گله هاي شیري پرورش تلیسه یکی از مراحل هزینه بر 

روزانه بعد از  نبر افزایش وزشیرگیري گوساله ها  بر اساس تعداد زیادي از مطالعات مدیریت قبل ازمهم است. 

کشف اسیدهاي چرب ضروري  به ویژه اسید  .اثر گذار است(اثرات بلند مدت) بر عملکرد تلیسه ها  همچنینشیرگیري و 

 ) مطالعات را به سمت استفاده از آنهاDHAو  EPAلینولئیک و اسید آلفا لینولنیک و مشتقات آنها (آسید آراشیدونیک، 

گنال هاي یدر پرورش دام سوق داده است. اسیدهاي چرب موجود در تري گلیسریدها دیواره ي سلولی در انتقال س

اکسیداسیون  موثر بر ، اهمیت استفاده از اسیدهاي چرب ضروري در بیان ژن هايمطالعات مختلفیسلولی نقش دارند. 

ستفاده از اسیدهاي چرب ضروري در جیره انتظار زایمان سبب ا لیپیدها و تنظیم سیستم ایمنی مورد بررسی قرار داده اند.

در نتیجه  می شود. ، پلاسما و بافت چربی گوساله هاافزایش مقدار این اسیدهاي چرب در آغوز (افزایش کیفیت)

در  .آشکار استتغذیه اسیدهاي چرب ضرروري در انتهاي آبستنی بر عملکرد گوساله هاي شیرخوار 

 نتیجه فرضیه این مطالعه بدین صورت بود که مصرف روغن سویا و ماهی کلسیمی شده در انتهاي آبستنی بر بهبود 
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علاوه بر آن احتمالا اسیدهاي چرب بلند زنجیر موجود در استارتر هم در پرورش گوساله عملکرد گوساله ها دخیل است. 

و  EPA بررسی استفاده از جیره هاي غنی از اسید لینولئیک،به العه در نتیجه موضوع این مط. می تواند تغییر ایجاد کند

DHA هایی که استارترهاي غنی از اسید اولئیک و اسید لینولئیک  هانتهاي آبستنی بر سلامت، رشد و سیستم ایمنی گوسال

  .مصرف می کنند، پرداختقبل و بعد از شیرگیري 

  مواد و روش ها

تیمار (با مکمل هاي چربی مختلف) مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها شامل  3گاو آبستن در  راس 120در این مطالعه از 

درصد (بر اساس ماده خشک) مکمل چربی غنی از اسید  15/1. استفاده از CON (2. بدون استفاده از مکمل چربی (1:

درصد (بر  15/1ستفاده از . ا3) گرم به ازاي هر راس روزانه از مکمل چربی پرشیافت CSO)(140لینولئیک (

گرم به ازاي هر راس روزانه از مکمل  CFO)(140( DHAو  EPAاساس ماده خشک) مکمل چربی غنی 

آغوز هر گاو  . دو جیره داري مکمل چربی ایزوانرژیتیک با پروفایل اسیدهاي چرب متفاوت بودند.چربی پرشیافت)

کل سنجش شد. در این آزمایش  IGgبراي ها لاسماي گوساله خوارنده شد. پ IGgبه گوساله خود بدون توجه به غلظت 

جیره انتهاي آبستنی با دو نوع استارتر  3( 2*3راس گوساله در طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل  84از همچنین 

رشیافت درصد مکمل چربی پ 2(استارتر بدون مکمل چربی و استارتر با استفاده شد. گوساله ها از دو استارتر  )متفاوت

  ) مصرف کردند.اي چرب غیر اشباع به ویژه اسید اولئیک و اسید لینولئیکغنی از اسیده
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  . مصرف خوراك به صورت روزانه اندازه گیري شد.درصد افزایش یافت 1/5به  35/3در استارترها سطح چربی از حدود 

  نتایج 

انتظار زایمان  ی که در دورهگوساله هایی متولد شده از گاوهایدر  IGgپلاسما و بازده جذب  IGg، غلظت  IGgمیزان مصرف 

روزگی  77روزگی) و  56وزن از شیرگیري ( ) نسبت به تیمار کنترل بیشتر بود.CFOو  CSOچربی مصرف کرده بودند (

 .وزن بالاتري داشتند CFOو  CSOو تیمارهاي  گوساله ها تحت تاثیر خوراك انتظار زایمان قرار گرفت

مصرف چربی در انتظار زایمان سبب افزایش مصرف استارتر در گوساله هاي متولد شده از این دو تیمار نسبت به تیمار کنترل شد. 

بودند افزایش وزن بیشتر و  قبل از شیرگیري گوساله هاي متولد شده از گاوهایی که در دوره انتظار زایمان چربی مصرف کرده

اثرات سودمند استفاده از مکمل چربی کلسیمی در انتهاي ( مار کنترل داشتندنسبت به تی بازده خوراك بهتري

صرف نظر از خوراك تاثیر نوع خوراك انتهاي آبستنی قرار نگرفت.  بعد از شیرگیري افزایش وزن روزانه تحت .)آبستنی

انتهاي آبستنی گوساله هایی که استارتر با اسیدهاي چرب غیر اشباع مصرف کردند افزایش وزن بیشتر و بازده 

اثرات سودمند استفاده از مکمل چربی ( داشتندبهتري در قبل و بعد از شیرگیري و در کل دوره آزمایش 

 .)کلسیمی در استارتر
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و عمق بدن تحت تاثیر خوراك انتهاي آبستنی و نوع استارتر قرار  hipساختارهاي  اسکلتی مانند طول بدن، دوره سینه، عرض 

  نسبت به تیمار کنترل شد. witherو   hipسبب افزایش قد از و استارتر مصرف مکمل چربی در انتهاي آبستنی نگرفت. 

  . ا قرار نگرفترفتار تغذیه اي گوساله ها تحت تاثیر تیماره

بهبود وضعیت ایمنی گوساله ( مصرف مکمل چربی در انتهاي آبستنی و استارتر سبب کاهش دماي رکتوم در گوساله ها شد

   .)ها

از متابولیت هاي خونی فقط کلسترول تحت تاثیر مکمل چربی در انتهاي آبستنی قرار گرفت و در گوساله ها نسبت به تیمار کنترل 

، انسولین و تري آسیل گلیسرول با افزودن مکمل چربی به استارتر NEFAافزایش یافت. میانگین غلظت گلوکز، پروتئین کل، 

 معنی داري نداشت. اما غلظت آلبومین و کلسترول گوساله هاي مصرف کننده مکمل چربینسبت به تیمار کنترل تفاوت خاص و 

  استارتر از تیمار کنترل، معنی دار بیشتر بود.  در

  اهده نشد.تفاوت معنی داري در پارامترهاي شکمبه اي مش
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