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 هشتمنی  کنگره علوم دایم ایران

ن بر در جیره آغازی ماهیروغن روغن کتان یا از منبع  3اثر تغذیه منابع مختلف اسیدهای چرب امگا 

 های شیرخوار هلشتاینگوساله ایهای شکمبهو فراسنجه آغازین مصرف خوراک
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 چکیده

ده خشک ر مصرف ماب و پودر چربی کتان کلسیمی شده  تغذیه پودر چربی ماهی کلسیمی شدههدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات 

اده( به طور تصادفی به م 30نر و  30راس گوساله ) 60تعدادهای شیرخوار هلشتاین بود، بدین منظور گوسالهای های شکمبهو فراسنجه

روغن  درصد 2به همراه سطح  خوراک آغازین پایه -2 ()شاهد وغنرخوراک آغازین پایه بدون افزودنی  -1ر اختصاص یافتند: تیما 6

وراک آغازین پایه به همراه سطح خ -4 کلسیمی شده کتانروغن  درصد4خوراک آغازین پایه به همراه  سطح  -3 کلسیمی شده کتان

اک آغازین پایه خور -6 کلسیمی شده ماهی روغن درصد 4وراک آغازین پایه به همراه سطح خ -5 کلسیمی شده ماهی روغندرصد  2

روغن  درصد 4 زاکه استفاده  نتایج نشان داد. روغن کتان کلسیمی شده درصد 2ماهی کلسیمی شده و  روغندرصد  2به همراه سطح 

درصد  2کیب چربی ماهی کلسیمی شده و ترپودر  درصد 4مصرف ماده خشک در مقایسه با ار سبب افزایش مقد کلسیمی شده کتان

وغن کتان کلسیمی ر درصد 4درصد و  2تغذیه شده با های گوساله. P)0≤/05د )کتان در دوره پس از شیرگیری شپودر چربی ماهی و 

روغن  درصد 2 کلسیمی شده و ترکیب ماهی روغن  درصد 4باالتری نسبت به تیمار کنترل،  مصرف خوراک شده به طور معنی داری

های شکمبه ای گوساله pHروزگی(.  0P  ،14-70≤/05) آزمایشی داشتندکلسیمی شده درکل دوره  کتانروغن  درصد 2ماهی و 

ن ماهی کلسیمی روغ درصد 4ه طور معنی داری کمتر از تیمار روغن کتان کلسیمی شده ب درصد 4ا تیمارهای شاهد و تغذیه شده ب

صد در 4و  2ودن طور کلی افزهای آزمایشی قرار نگرفت. بهرای تحت تاثیر تیما. غلظت اسیدهای چرب شکمبهP)0≤/05)شده بود 

  . ار سبب افزایش مصرف خوراک شدهای شیرخوسیمی شده به خوراک آغازین گوسالهروغن کتان کل
  های شیرخوار، مصرف خوراکگوساله ،ایشکمبههای پودر چربی، فراسنجه واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه

درصد  15تا  10ها تامین می شود، اما در خوراک آغازین حدود ها از چربیشیر یا جایگزین شیر برای گوساله درصد انرژی 50حدود 

های شیرخوار به اسیدهای چرب و تاثیر آنها بر رشد و در مورد نیاز گوساله. (Noble, 1980)انرژی از منابع چربی تامین می شود 

در بیشتر مطالعات اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند . (Fallon et al., 1986) ها اطالعات چندانی وجود نداردگوسالهسالمت 

 Bernal-Santos et) بوده است. ها اثر گذارتم ایمنی بر رشد و عملکرد گوسالهدوگانه از طریق اثر گذاری بر مصرف ماده خشک و سیس

al., 2003.) ( روغن کتان حاوی الفا لینولنیک اسید و روغن ماهی حاوی ایکوزاپنتانوئیک اسیدEPA; 20:5n-3 و دکوزاهگزانوئیک )

این آنزیم  دساچوراز محدود می گردد. 6-توسط آنزیم دلتا DHAو   EPA( است. تبدیل الفالینولنیک اسید بهDHA، 20:5n-3اسید)

 مطالعات بیشتر در. ((Brenna et al,2009( است.18:4n-3استئاریدونیک اسید تبدیل می کند ) n-3 PUFAالفا لینولنیک اسید را به 
 عملکرد و رشد بر ایمنی سیستم عملکرد بهبود و خشک ماده مصرف بر گذاری اثر با دوگانه پیوند چند با اشباع غیر چرب اسیدهای

 اسید آراشیدونیکدارند.  نظر این از کمتری اثر اشباع چرب اسیدهای حالیکه درو  (Farran et al., 2008است ) داشته تاثیر هاگوساله
استفاده از منابع چربی در خوراک جامد  .(Miles et al., 1998) باشد می التهاب کاهنده اسید وآیکوزانوپنتاانوئیک التهاب کننده ایجاد

وجود چربی باال در همچنین  مناسب برای جلوگیری از کاهش در عملکرد گوساله در هنگام از شیرگیری است.احتماال یک استراتژی 
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 نرایهشتمنی  کنگره علوم دایم ا

. بنابراین هدف از انجام این مطالعه های شیرخوار توانایی استفاده از چربی باال در جیره را دارندشیر مادر نشان می دهد که گوساله

 های شیرخوار است.در خوراک آغازین گوسالهالی چربی بررسی اثرات استفاده از سطوح با

 

 مواد و روش ها

( در یک دوره وساله نرراس گ 30راس گوساله ماده و  30تکرار ) 10جیره آزمایشی و  6با  کامال تصادفی آزمایش در قالب یک طرح این

روزگی  56ها تا وسالهگشدند. روزگی به طرح وارد  14از با شرایط تولد طبیعی و وزن مناسب  های هلشتاینگوسالهاجرا شد.  روزه 56

 %10یر، روزانه به میزان شروزگی با تبدیل آغوز به  3. از شدند های انفرادی با امکان دسترسی آزاد به آب و خوراک نگهداریدر باکس

ه می شود. از شیرگیری داد الستیکیهای پعصر( با استفاده از سطل 4صبح،  7) وعده 2درجه و در  38وزن بدن به آنها شیر با دمای 

. به منظور ندشد شیر روز گوساله ها قطع 4روزگی با روش تدریجی کاهش شیر انجام شد و در مدت  56ها بر اساس سن، در گوساله

له ها اختیار گوسا روزگی در 5ز خوراک آغازین ا هفته پس از شیرگیری ادامه یافت. 2بررسی اثرات استرس از شیرگیری آزمایش تا 

مارهای آزمایشی یت .روزگی انجام شد 14ولی با توجه به پایین بودن سطح مصرف خوراک اندازه گیری مصرف خوراک از  گرفت قرار

 کتانروغن  درصد 2یه به همراه سطح راک آغازین پاخو -2)کنترل(  خوراک آغازین پایه بدون افزودنی روغن -1عبارت بودند از: 

 2آغازین پایه به همراه سطح  راکخو -4 کلسیمی شده کتانروغن  درصد 4آغازین پایه به همراه  سطح راک خو -3 کلسیمی شده

پایه به  راک آغازینخو -6 کلسیمی شده ماهی روغن درصد 4وراک آغازین پایه به همراه سطح خ -5 کلسیمی شده ماهی روغندرصد 

یمیا دانش کاز پودر چربی پرشیا فت )شرکت  .ان کلسیمی شدهروغن کت درصد 2روغن ماهی کلسیمی شده و  درصد 2همراه سطح 

 انجمن) یریی گاو شز جداول احتیاجات غذایجیره آغازین با استفاده االوند( به عنوان مکمل چربی در این آزمایش استفاده شد. 

اک به صورت مصرف خور شد. تنظیم CPM Dairy های شیری هلشتاین و نرم افزار جیره نویسبخش مربوط به گوساله( تحقیقات ملی

در پایان  ع شکمبهغلظت اسیدهای چرب فرار مای و pHهای مربوط به وضعیت تخمیر شکمبه شامل فراسنجه. گیری شد روزانه اندازه

با نرم ها آنالیز داده د.شانجام ساعت پس از توزیع خوراک صبح  4به فاصله از طریق لوله مری و با نمونه گیری از مایع شکمبه  آزمایش

  ≥ P 05/0ت ام شد. تفاوت میانگین ها بصورانج LSMEANS ها با روش و مقایسه میانگین Mixed  رویهSAS( 1998 ) افزار آماری

 .داری در نظر گرفته شد بعنوان سطح معنی

 

 نتایج و بحث

-14)در دوره قبل از شیرگیری نداشتند  داری بر مصرف خوراک( که تیمارهای آزمایشی اثر معنی1نشان داد )جدول آزمایش نتایج  

 5روغن کتان سبب افزایش مصرف ماده خشک نسبت به تیمار  درصد 4( استفاده از سطح 70-56یرگیری )( ولی در دوره پس از ش56

سبب روغن کتان کلسیمی شده درصد  4 و 2 . سطحبین سایر تیمارها در این دوره تفاوت معنی داری مشاهد نشد. P)0≤/05)شد  6و 

درصد روغن  2درصد روغن ماهی کلسیمی شده و ترکیب  4ه ها در مقایسه با تیمارهای شاهد، خوراک گوسال افزایش سطح مصرف

اثر تیمارهای آزمایشی بر  .P)0≤/05)روزگی( گردید  70-14روغن کتان کلسیمی شده در کل دوره ) درصد 2ماهی کلسیمی شده و 

pH  روغن کتان کلسیمی شده  درصد 4غذیه شده با تیمار کنترل و سطح های تطوری که گوسالهمعنی دار بود. به مایع شکمبهpH 

 و سایر تیمارها تفاوت معنی دار نداشتند. P)0≤/05)روغن ماهی کلسیمی شده داشتند  درصد 4کمتری نسبت به تیمار  ای شکمبه

 دار نبودت، استات، بوتیرات و والرات معنیدرصد پروپیونااثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت کل اسیدهای چرب فرار شکمبه، همچنین 

 . (2)جدول 

 

 

 

 

 

 

Dr.Dehghan
Highlight

Dr.Dehghan
Highlight

Dr.Dehghan
Highlight



 
 
 

3 

 

 نرایهشتمنی  کنگره علوم دایم ا

 بر حسب گرم در روز دار خوراک مصرفیمقاثر تیمارهای آزمایشی بر  -1جدول 

 SEM P Value 6 5 4 3 2 1 تیمارهای آزمایشی

 3/0 2/123 242 248 266 309 365 271 روزگی 14-28 

 2/0 1/122 508 558 532 626 642 494 وزگیر 29-42

 09/0 8/120 1070 1046 1196 1244 1236 1127 وزگیر 43-56

 ab 2112 ab2255 a2312 ab2125 b2048 b2034 9/121 02/0 وزگیر 57-70

 b1000 a1124 a1123 ab1030 b975 b964 61 05/0 وزگیر 14-70
 درصد 4راک آغازین پایه به همراه  سطح وخ -3 کلسیمی شده کتانروغن  درصد 2راک آغازین پایه به همراه سطح خو -2( )شاهد خوراک آغازین پایه بدون افزودنی روغن -1

 -6 کلسیمی شده ماهی روغن درصد 4راه سطح آغازین پایه به همخوراک  -5 کلسیمی شده ماهی روغن درصد 2وراک آغازین پایه به همراه سطح خ -4 کلسیمی شده کتانروغن 

شابه در هر ردیف معنی دار است : تفاوت میانگین ها با حروف نامa-b .روغن کتان کلسیمی شده درصد 2روغن ماهی کلسیمی شده و  درصد 2زین پایه به همراه سطح راک آغاخو

(05/0>P .)SEMمیانگین ها : اشتباه معیار 

 

 هیپها باعث افزایش وزن روزانه، افزایش رشد استخوان خوراک جامد گوساله در یدهای چربدر مطالعات متعددی استفاده از برخی اس

 Hill et al., 2007; (Fokkink  )و افزایش بازده خوراک و کاهش روزهایی که مدفوع گوساله ها دارای اسکور نامناسب بودند شده بود 

et al., 2009 . منبع عنوانهب ماهی روغن از آنها استفاده مشابه آزمایش حاضر، الاحتما (1988) همکاران و نتایج کافریت مطابق با 

ده خشک مصرفی نسبت به سایر سبب شده است که مقدار ماجامد  خوراک طعم بر روغن این تاثیر و آغازین جامد در خوراک چربی

مصرف توان اینطور نتیجه گرفت که بوی بد ماهی به علت کاهش خوشخوراکی جیره سبب کاهش بنابراین می ها کاهش یابد.تیمار

( استفاده از روغن کتان کلسیمی شده در 2017همچنین در مطالعه کدخدایی و همکاران ) خوراک در مقایسه با سایر تیمارها شود.

 بوتیرات تغذیه دیگر در مطالعه ای (.Kadkhoday et al., 2017خوراک آغازین گوساله ها سبب افزایش مصرف خوراک گوساله ها شد )

-گوساله. رشد گوساله ها اثر مثبت داشته است و خوراک آغازین جایگزین شیر بر مصرف در های غیر اشباعروغنترکیبی از به همراه 

های تغذیه شده با روغن زده غذایی بیشتری نسبت به گوسالهدر جایگزین شیر( نرخ رشد و با درصد 2های تغذیه شده با روغن کتان  )

ا روغن شامل امگ فهای مختلنیز تأثیر مکمل ( 2014هی و همکاران )(. Hill et al., 2009) در شیر جایگزین( داشتند. درصد 2ماهی )

ها های نر اخته پرواری بررسی کردند و درنهایت نتیجه گرفتند که میزان مصرف خوراک گوسالهگوساله را روی عملکرد 6و امگا  3

ای موجب افزایش مصرف مادة جای منابع نشاسته های روغنی بهافزودن دانهدر مطالعه ای دیگر  (.He et al., 2014یافت ) کاهش

احتماال به دلیل نتایج متفاوت حاصل شده   .(Pouzo et al., 2015 ) در عملکرد رشد تفاوتی میان تیمارها دیده نشد لیخشک شد و

درصد  6که چربی جیره کمتر از  ها بوده است به طوریکه در تحقیقی گزارش شد زمانیدر جیرههای مختلف چربی استفاده از درصد

گزارش شده است که مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع با چند (. Hess et al., 2008) ماده خشک باشد، قابلیت هضم تغییر نخواهد کرد

 هایگزارش شده است که مصرف خوراک  (Calder et al., 2002)شودتعدیل سیستم ایمنی در حیوانات میپیوند دوگانه جیره باعث 

این  (.Cullens et al., 2004) د در خون گاوها را کاهش داده استمحافظت شده، غلظت جریان عمومی پروتئین فاز حا PUFAدارای 

، فاکتور نکروز کننده توموری 6، اینترلوکین 1های سیتوکینی مانند، اینترلوکیناال از طریق کاهش سطح پیش التهابتغییرات احتم

(TNFαو کاهش تکثیر سلول )ماکروفاژها، لنفوسیت  های تک هسته ای جریان خون(T می باشدو پالسموسل )ها.(Kelly, 2001)  پس

 ,.Cullens et alتواند از راه کاهش پروتئین فاز حاد باشد )میمصرف بر افزایش تغذیه روغن کتان کلسیمی شده  بتاحتماال اثرات مث

های سیتوکینی مانند اوها همبستگی منفی نشان داده است. پیش التهابگ (. پاسخ پروتئین فاز حاد با مصرف ماده خشک در2004

هورمونی و  -و فاکتور نکروز کننده توموری در هنگام بروز پاسخ پروتئین فاز حاد از راه اثر گذاری بر سیستم عصبی 6، 1اینترلوکین 

(. بنابراین می توان انتظار داشت که Klasing  and Korver, 1997خشک می شود ) یی گوارش باعث کاهش مصرف مادهحرکات لوله

 مصرف خوراک افزایش یابد.  ،با افزایش مصرف اسیدهای چرب با چند پیوند دو گانه و بویژه اسید لینولنیک

شکمبه نسبت به pH موجب کاهش سطح التیمارهای با میزان نشاستة با که نددر مطالعه ای گزارش کرد( 2012گولدا و همکاران )

های تغذیه شده با سالهشکمبه در گو pHباشد. احتماال کاهش مقدار در تطابق با نتایج این آزمایش میمی شود، که ی چربی الباسطوح 

های تغذیه شده با هدر گوسال pHباشد. کاهش مقدار ( میNFC)بدون افزودن چربی( سطح باالی کربوهیدارت غیر الیافی ) تیمار شاهد

  .(Gudla et al., 2012) روغن کتان کلسیمی شده نیز در ارتباط با سطح باالی مصرف خوراک آغازین می باشدصد در 4
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 نرایهشتمنی  کنگره علوم دایم ا

 و غلظت اسیدهای چرب فرار شکمبه pHاثرات تیمارهای آزمایشی بر  -2جدول 

 SEM P Value 6 5 4 3 2 1 تیمار

pH b 99/5 ab15/6 b 95/5 ab 42/6 a 71/6 ab 46/6 202/0 05/0 

 9/0 28/16 4/115 8/110 1/103 5/99 3/112 3/119 کل اسیدهای چرب فرار

 9/0 98/1 8/27 2/26 4/25 7/25 6/27 3/25 پروپیونات )درصد(

 46/0 80/1 2/60 4/61 7/62 9/60 1/58 8/62 استات)درصد(

 42/0 0/1 2/10 7/10 1/10 7/11 3/12 7/9 بوتیرات)درصد(

 83/0 30/0 8/1 7/1 8/1 7/1 9/1 2/2 والرات)درصد(
 درصد 4راک آغازین پایه به همراه  سطح وخ -3 کلسیمی شده کتانروغن  درصد 2راک آغازین پایه به همراه سطح خو -2( )شاهد خوراک آغازین پایه بدون افزودنی روغن -1 

 -6 کلسیمی شده ماهی روغن درصد 4راه سطح آغازین پایه به همخوراک  -5 کلسیمی شده ماهی روغن درصد 2وراک آغازین پایه به همراه سطح خ -4 کلسیمی شده کتانروغن 

شابه در هر ردیف معنی دار است : تفاوت میانگین ها با حروف نامa-b .روغن کتان کلسیمی شده درصد 2روغن ماهی کلسیمی شده و  درصد 2راک آغازین پایه به همراه سطح خو

(05/0>P .)SEMمیانگین ها : اشتباه معیار 
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Abstract 

The objective of this study was to determine the effects of   ca-salt fish oil and ca salt flaxseed oil on feed 

intake and rumen parameters of Holstein calves.  For this purpose, 60 Holstein calves (30 males and 30 

females) were randomly assigned to one of 6 experimental groups:1- starter without fat supplementation 2- 

starter with 2% ca salt flaxseed oil 3- starter with 4% ca salt flaxseed oil 4- starter with 2% ca salt fish oil 5- 

starter with 4% ca salt fish oil 6- starter with 2% ca salt flaxseed oil and 2% ca salt fish oil.  Results showed 

that supplementation of 4% ca salt flaxseed oil improved feed intake compared with 4% ca salt fish oil and 

combination 2% ca salt fish oil and 2 %flaxseed oil at post weaning period (P≤0.05). Calves supplemented 

with 2% and 4% ca salt flaxseed oil significantly higher feed intake than control, 4% ca salt fish oil and 

combination 2% cal salt fish oil and 2% flaxseed oil at entire study (14to70 d, P≤0.05). Rumen Ph calves 

nutrition with control and 4% cal salt flaxseed oil treatments was significantly lower than 4% ca salt fish oil 

treatment (P≤0.05). Rumen volatile fatty acid concentration did not affect with fat supplementation. 

Generally, nutrition of 2% and 4% flaxseed oil improve feed intake in suckling Holstein calves.  

Keywords: fat, feed intake, Holstein calves, rumen parameters       
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