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 چکيده

د و لينولنيک خوراک جامد آغازين بر عملکرد رشاسيد اسيد لينولئيک به متفاوت نسبت هاي اثر اين مطالعه بررسي  هدف از

براي اين  .بود (گيروز 57-77پس از شيرگيري ) و روزگي( 3-56) قبل از شيرگيريگوساله هاي هلشتاين در مرحله سالمت 

قرار آزمايشي گروه  5راس ماده( به صورت تصادفي در  35راس نر و  30) هلشتاينشده  دتازه متولراس گوساله  65 منظور

اسيد لينولئيک به نسبت چربي، مکمل زين بدون )خوراک جامد آغا كنترلگروه  -1 ند. گروهاي آزمايشي عبارتند بودند از:گرفت

خوراک جامد  -3 ،(1به  18اسيد لينولئيک به لينولنيک نسبت ) روغن پالم %2خوراک جامد آغازين با  -2 ،(1به  18 لينولنيک

خوراک جامد آغازين با  -4 ،(1به  4 اسيد لينولئيک به لينولنيکنسبت ) روغن كتان كلسيمي % 7/0پالم + روغن  %5/1 با آغازين

اسيد نسبت روغن كتان ) %2خوراک جامد آغازين با  -5 و (1به 5/1اسيد لينولئيک به لينولنيک نسبت ) روغن كتان كلسيمي 4/2%

 د آغازينه لينولنيک در خوراک جامنسبت اسيد لينولئيک ب كاهش(. نتايج اين مطالعه نشان داد كه 1به  5/1لينولئيک به لينولنيک 

مصرف خوراک جامد آغازين و افزايش وزن از شيرگيري  نداشت اما پسقبل از شيرگيري  تاثيري بر رشد گوساله ها در مرحله

گروه كنترل و گروه روغن  .به دست آمد 5و  4و بهترين نتيجه براي گروه هاي آزمايشي  قرار داد (P<05/0)را تحت تاثير روزانه 

 شيرگيري تفاوت معني دارحله پس از در مرقبل از شيرگيري و اسکور مدفوع  در مرحله ر سالمتياسکو كتان كلسيمي از نظر

(05/0>P) 1به  5/1گروه هاي آزمايشي با نسيت اسيد لينولئيک به لينولنيک كمترين روزهاي داراي اسهال مربوط به  .داشتند 

بطور كلي نتيجه گرفته . شد (P<05/0)فت كننده روغن پالم معني دار و تفاوت آنها با گروه كنترل و گروه دريابود ( 5و  4 هايتيمار)

شاخص سالمتي گوساله ها بهبود و  گوساله ها در مرحله پس از شيرگيري رشد ،با كاهش نسبت اسيد لينولئيک به لينولنيکشد 

 يافت.

 سالمت -رشد -لئيکنسبت اسيد لينولنيک به لينو  –آغازين جامد خوراک -گوساله هلشتاين کلیدي: هاي واژه

 مقدمه

به عنوان اسيدهاي چرب ضروري شناخته  مي شوند و هنگام   (n6 18:2)و اسيد لينولئيک  (n3 18:3)اسيد لينولنيک 

را بسازندكه براي توسعه سيستم  C22:6و  C20:4 ،C20:5طويل شدن زنجيره در شکمبه مي توانند اسيدهاي چرب فعالي مانند

متخصصان تغذيه انسان نسبت بهينه اسيد لينولئيک به لينولنيک براي غذاي نوزادان را  .(3) اهميت دارندعصبي و توليد هورمون ها 

يافته هاي چنداني ولي در مورد نسبت بهينه اين دو اسيد چرب ضروري در گاو و به ويژه در گوساله  ،(8)توصيه كرده اند  1به  6



 

2 
 

اسيد چرب لينولئيک و  قابل توجهي ذرت وكنجاله سويا حاوي مقدار كميدار خوراک آغازين به دليل داشتن مق .وجود ندارد

در بيشتر مطالعات اسيدهاي چرب غير  .است 1به  15حدود هاي معمول نسبت اين دو اسيد چرب در جيره است و لينولنيک 

تاثير د و عملکرد گوساله ها سيستم ايمني بر رشبهبود عملکرد اثر گذاري بر مصرف ماده خشک و  بااشباع با چند پيوند دوگانه 

آراشيدونيک اسيد ايجاد كننده التهاب و  .(8)در حاليکه اسيدهاي چرب اشباع اثر كمتري از اين نظر دارند  و (4) داشته است

اسيد با كاهش نسبت اسيدهاي چرب فرضيه پژوهش حاضر اين بود كه  .(8)آيکوزانوپنتاانوئيک اسيد كاهنده التهاب مي باشد 

مصرف منابع روغن غير اشباع در جيره آغازين گوساله ها مي توان رشد، عملکرد و سالمت  وجيره ک به اسيد لينولنيک لينولئي

در  اسيد لينولئيک به اسيد لينولنيکف اصلي اجراي طرح بررسي اثر نسبت هاي متفاوت هد .دادگوساله ها را تحت تاثير قرار 

 .ه هاي شيرخوار بودجيره آغازين بر  بازده رشد و سالمت گوسال

 هاموادوروش

 .روزه اجرا شد 77( در يک دوره )نر و ماده گوساله 12جيره آزمايشي و  5با  اين آزمايش در قالب يک طرح كامال تصادفي

روزگي با تبديل آغوز به شير، به  3از . ندشدنگهداري با امکان دسترسي آزاد به آب و خوراک در باكس هاي انفرادي گوساله ها 

در اختيار عصر( با استفاده از سطل هاي پالستيکي  4صبح،  7) وعده 2درجه و در  38وزن بدن به آنها شير با دماي  %10ميزان 

روز قطع شير  4شير انجام شد و در مدت تدريجي روزگي با روش كاهش  56از شيرگيري گوساله ها در  .گوساله گذاشته شد

گروه كنترل  -1آزمايشي عبارتند بودند از: جيره هاي  .تيار گوساله ها قرار گرفتروزگي در اخ 3خوراک آغازين از  ند.شد

روغن پالم  %2خوراک جامد آغازين با  -2(، 1به  18)خوراک جامد آغازين بدون مکمل چربي، نسبت اسيد لينولئيک به لينولنيک 

روغن كتان كلسيمي )نسبت  % 7/0روغن پالم +  %5/1خوراک جامد آغازين با  -3(، 1به  18)نسبت اسيد لينولئيک به لينولنيک 

به 5/1روغن كتان كلسيمي )نسبت اسيد لينولئيک به لينولنيک  %4/2خوراک جامد آغازين با  -4(، 1به  4اسيد لينولئيک به لينولنيک 

زين با استفاده از جداول آغا جيره(. 1به  5/1روغن كتان )نسبت اسيد لينولئيک به لينولنيک  %2خوراک جامد آغازين با  -5( و 1

 CPMاحتياجات غذايي گاو شيري )انجمن تحقيقات ملي( بخش مربوط به گوساله هاي شيري هلشتاين و نرم افزار جيره نويس 

Dairy  ها هر دو هفته يکبار تا پايان طرح و در كشي گوسالهوزنو  .شد گيريمصرف خوراک به صورت روزانه اندازه .شدتنظيم

ها به طور روزانه ثبت نمره مدفوع گوساله .( انجام شدقبل از توزيع خوراک و وعده شير صبحدر ساعت مشابه ) ريروز از شيرگي

آبکي  -5آبکي همراه با مقداري خون و  -4شل وآبکي،  -3نرم و شل،  -2مدفوع سفت و با قوام،  -1 شامل نمره هايو شد 

 .(10) شدبررسي نيز وزهاي ادامه يافتن اسهال و اسکور شادابي گوساله رداد موارد بروز اسهال، تع  .همراه با خون و موكوس بود

تفاوت  انجام شد. LSMEANSروش با ها مقايسه ميانگين و Mixed( رويه 1998) SASنرم افزار آماري  باها آناليز داده

 .شددر نظر گرفته  يداربعنوان سطح معني P<05/0 ميانگين ها بصورت

 و بحث نتایج

تفاوت روزگي كه بطور معمول مصرف خوراک جامد آغازين كم است  42مربوط به مصرف خوراک نشان داد كه تا قبل از  نتايج

اما در دو هفته انتهاي دوره  خوراک آغازين و افزايش وزن روزانه مشاهده نشد.بين تيمارهاي آزمايشي از نظر مصرف  معني داري

گروه كنترل مصرف خوراک پالم به همراه روغن كتان كلسيمي نسبت به غن شيرخواگي گروه مصرف كننده روغن پالم و رو

گوساله ها در اين دوره افزايش وزن روزانه ، تاثيري بر ولي اين مصرف باالتر خوراک آغازينداشتند. ( p<05/0)آغازين بيشتري 

گوساله  غازين و افزايش وزن روزانهآ جامد مصرف خوراک . بطور كلي در مرحله قبل از شيرگيري جيره هاي آزمايشي برنداشت
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گروه كنترل ( نسبت به 5و  4)تيماراستفاده كرده بودند از روغن كتان گروه هايي كه شيرگيري پس از سه هفته تاثيري نداشتند.  ها

 تايجاما با ن همخواني داشت، (2007هيل و همکاران ) نتايجبا داشتند. اين نتيجه  (p<05/0)مصرف خوراک آغازين باالتري 

از روغن ماهي به عنوان منبع اسيد لينولنيک در  مطابقت نداشت كه احتماال به دليل استفاده آنها (1988كافريت و همکاران )

در مرحله  افزايش مصرف خوراک جامد آغازينبوده است.  وراک جامد آغازينو تاثير اين روغن بر طعم خ خوراک جامد آغازين

هيل و  با نتايج اين نتيجه و شدكنترل  در مقايسه با گروه 4گروه وزن روزانه در ( P<05/0)سبب افزايش  از شيرگيريپس 

روغن كتان كلسيمي شده در  %4/2) 4گروه آزمايشي روزگي(  77تا  3) آزمايش در كل دورههمخواني داشت.  (2009همکاران )

ميزان مصرف خوراک آغازين در بين  (p=0.07) ترينكم( 1به  5/1خوراک جامد آغازين و نسبت اسيد لينولئين به اسيد لينولئيک 

در يک  .گوساله هاي در مقايسه با گروه هاي ديگر كاهش يابدافزايش وزن روزانه اين بدون آنکه داشت  گروه هاي آزمايشي

اله ذرت و كنج حاويخوراک آغازين در گزارش دادند كه نمک هاي كلسيمي اسيد لينولنيک ( 2009هيل و همکاران ) مطالعه

اسکور سالمتي قبل از شيرگيري و اسکور مدفوع بعد  سويا باعث بهبود عملکرد و مصرف خوراک آغازين در گوساله ها مي شود.

 4 گروه و بهترين نتيجه مربوط بهداشت ( p<05/0)وغن كتان كلسيمي تفاوت معني دار از شيرگيري بين تيمار كنترل و تيمار ر

و كاهش پروتئين هاي فاز  پيش التهاب ها سيستم ايمني از طريق كاهشعملکرد ناشي از بهبود  احتماالاين امر مي تواند بود و 

با نتايج به دست آمده در آزمايش حاضر مطابقت ندارد.  (2008بالوت و همکاران ) مطالعه. اما (2008)فارن و همکاران،  باشد حاد

گروه بود كه با ( 1به  5/1)نسبت اسيد لينولئيک به لينولنيک  5و  4 گروه هاي آزمايشيكمترين روزهاي داراي اسهال مربوط به 

با گوساله ها شاخص سالمتي بطور كلي داشت.  (p<05/0) تفاوت معني دار( 1به  18)نسبت اسيد لينولئيک به لينولنيک  2و1هاي 

  افت.)بدون توجه به فرم فيزيکي منبع چربي( بهبود ي يکنک به لينولئينسبت اسيد لينول كاهش

 گوساله حاوي نسبت هاي متفاوت اسيد لينولئيک به لينولنيک مورد استفاده در تغذيه .جيره هاي آزمايشي1جدول 

 + روغن كلسيمي كتان پالم پالم كنترل 

 

 كتان روغن كلسيمي

 

 روغن كتان

 % اقالم خوراكي اجزا 

 90/53 48/53 79/53 9/53 20/56 ذرت

 49/32 47/32 48/32 4/32 1/32 كنجاله سويا

 57/6 57/6 57/6 58/6 80/6 تفاله چغندر

 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 سنگ آهک

 33/0 33/0 33/0 33/0 33/0 نمک

 77/0 77/0 77/0 77/0 78/0 جوش شيرين

 99/1 99/1 99/1 99/1 00/2 بنتونيت

 53/0 53/0 53/0 53/0 53/0 مکمل معدني و ويتاميني

 - - 54/1 20/2 - روغن پالم

 - 64/2 77/0 - - سيمي روغن كتاننمک كل

 20/2 - - - - روغن كتان

 اجزاي مواد مغذي)بر اساس ماده خشک(

 01/20 97/19 00/20 01/20 11/20 % پروتئين خام

 75/54 84/54 79/54 75/54 49/56 % كربوهيدرات هاي غير فيبري

 07/5 07/5 05/5 06/5 97/2 چربي خام %

 73/2 73/2 75/2 76/2 67/2 ي)مگاكالري در كيلوگرم(مانرژي متابوليس

 31/38 17/38 98/32 77/30 44/55 % اسيد لينولئيک

 00/25 19/25 33/8 71/1 02/3 % اسيد لينولنيک

 5/1 5/1 4 18 18 نسبت اسيد لينولئيک به لينولنيک

 

بر ميانگين مصرف خوراک جامد آغازين و افزايش يد لينولنيک جيره هاي حاوي نسبت هاي متفاوت اسيد لينولئيک به اساثر مصرف  :2جدول 
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 گوساله ها وزن  روزانه

+ روغن  پالم پالم كنترل 

 كلسيمي كتان

 

 روغن كلسيمي

 كتان

 

 روغن كتان

 

سطح معني  خطاي استاندار

 داري
 )گرم در روز( خوراک جامد آغازين مصرف

 NS 13/137 1/75 7/59 7/80 0/97 2/75 روزگي 14تا  3

 NS 31/123 7/193 5/216 0/237 0/254 4/267 روزگي28تا  15

 NS 69/110 7/432 5/397 1/405 8/465 0/380 روزگي 42تا  29

 <703/4b 938/0a 927/4a 875/8ab 900/8ab 69/110 05/0 روزگي 56تا  43

 NS 943/79 8/400 5/344 4/414 8/412 9/352 روزگي 56تا  3

1805/1ab 1766/7ab 1928/9a 1869/7a 61/115 6/1649 روزگي77تا  57  05/0> 

 706/8a 841/3a 697/5a 668/9b 791/4a 220/86 07/0 روزگي 77 تا 3

 )گرم در روز( افزايش وزن روزانه
 NS 56/84 182 261 271 280 247 روزگي 14تا  3

 NS 46/77 454 531 521 522 494 روزگي28تا  15

 NS 06/79 627 692 577 721 629 روزگي 42تا  29

 <734b 831ab 863ab 912a 934a 46/77 05/0 روزگي 56تا  43

 NS 46/77 564 586 558 583 521 روزگي 56تا  3

 <700b 837ab 782b 936a 826ab 46/77 05/0 روزگي 77تا 57

 NS 46/77 635 681 620 652 569 روزگي 77تا  3

 .است P<05/0ه تفاوت معني دار بين ميانگينها در سطح حروف انگليسي متفاوت در هر سطر نشان دهند

 منابع
1. Ballou, M. A., and E. J. DePeters. 2008. Supplementing milk replacer with omega-3 fatty acids 

from fish oil on immunocompetence and health of Jersey calves.  J. Dairy Sci.  91:3488–3500. 

2. Caffrey, P. J., C. Mill, P. O. Brophy, and D.L. Kelleher. 1988. The effects of method 

ofprocessing of starters, tallow inclusion androughage supplementation on the performanceof 

early-weaned calves. Anim. Feed Sci. Technol. 19:231. 

3. Cullens, F. C., C. R. Staples, T. R. Bilby, F. Silvestre, , J. Bartolome, A. Sozzi, L. Badinga, W. 

W. Thatcher, and J. D.  Arthington. 2004. Effect of timing of initiation of fat supplementation on 

milk production, plasma hormones and metabolites, and conception rates of Holstein cows in 

summer.  J. Anim. Sci. 82(Suppl. 1):308. (Abstr). 

بر ميانگين اسکور سالمتي، اسکور مدفوع و روزهاي جيره هاي حاوي نسبت هاي متفاوت اسيد لينولئيک به اسيد لينولنيک اثر مصرف   :3جدول 

 داراي اسهال

+ روغن  پالم پالم كنترل 

 كلسيمي كتان

 

 روغن كلسيمي

 كتان

 

 روغن كتان

 

سطح معني  خطاي استاندار

 داري
 1اسکور سالمتي

 <1/52a 1/44ab 1/43ab 1/34b 1/48ab 074/0 05/0 قبل از شيرگيري 

 NS 147/0 44/1 34/1 33/1 29/1 53/1 پس از شيرگيري

 <1/50a 1/37ab 1/38ab 1/34b 1/47ab 084/0 05/0 كل دوره

 2اسکور مدفوع
 NS 051/0 53/1 50/1 49/1 55/1 53/1 قبل از شيرگيري

1/40a 38/1 پس از شيرگيري a 1/34ab 1/24b 1/35ab 060/0 05/0> 

 <1/46a 1/47a 1/42ab 1/37b 1/45ab 044/0 05/0 كل دوره

 روزهاي داراي اسهال

 

2/22a 2/12a 1/97ab 1/80b 1/83b 189/0 05/0> 

 است. P<05/0نگینها در سطح حروف انگلیسی متفاوت در هر سطر نشان دهنده تفاوت معنی دار بین میا
 = کامال بی حال 5= سر و گوش ها افتاده و بی حال، 4= سر و گوش ها افتاده و کمی بی حال، 3= گوش هاي افتاده، 2= نرمال، 1  1

 = آبکی، موکوس و خونی5= آبکی، موکوس و اندکی خون، 4= شل و آبکی، 3= صاف و کمی شل، 2= نرمال، 1  2
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4. Farran, T. B., C. D. Reinhardt, D. A.Blasi, J. E.Minton, T. H.Elsasser, J. J. Higgins, and J. S. 
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Effect of linoleic to linolenic fatty acids ratio in calf starter diet on growth performance and health 

in Holstein calves 

Abstract 

The objective of this study was to determine the effects of different ratio of diet linoleic to linolenic fatty 

acid on growth performance and health in Holstein calves during the pre-weaning (3-56 days) and post-

weaning (57-77 days). For this purpose 65 Holstein calves (30 males and 35 females) were randomly 

assigned to one of 5 experimental groups:1- Control (starter with no fat source, n6:n3=18:1), 2- Starter 

with 2% palm oil, n6:n3=18:1), 3- Starter with 1.5% palm oil + 0.7% Ca salt of flaxseed oil (n6:n3=4:1), 

4- Starter with 2.4% Ca salt of flaxseed oil (n6:n3= 1.5:1), and 5- Starter with 2% flaxseed oil 

(n6:n3=1.5:1). Results showed that reducing the ration of linoleic to linolenic acids in calf starter diet had 

no effect on calvels' growth at pre-weaning period. However these ratios affect (p<0.05) the feed intake 

and average daily gain (ADG) at post-weaning period and the best results were observed in calves fed 

flaxseed oil (groups 4 and 5). The control and Ca salt of flaxseed oil groups had significantly difference 

(p<0.05) for health score and feces score at post-weaning period. The number of days with diarrhea 

decreased (p<0.05) in calves fed diets containing 1.5:1 linoleic to linolenic acids (treatments 4 & 5) was 

lowest and the difference with control group and palm oil group was significant (p<0.05). It was 

concluded that growth performance and health score of calves improved by feeding the diet with lower 

linoleic to linolenic acid ratio at post-weaning period.  

Keywords: Holstein calves, starter, linoleic to linolenic acid, growth, performance, health 

 

 


