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 دهیچک

-مای  هاا و گوساله هابه زایش سبب بهبود وضعیت گاو آماده دوره در محققین بر این است که افزودن مکمل چربی اعتقاد

 یتصاادف  باه واور    و انتخاب (شیزا به روز 03 حدودانتطار به زایش ) نیهلشتاگاو شیری  راس 72منظور بدین  شود.

 یایساو  (0 ،یچربا  پاودر  مکمال  (7 ،(یدراتیا ه کربو منبع) کنترل( 1که شامل  تیمارآزمایشی توزیع گشتند 0 یک از ردر ه

 خشاک  مااده بودناد.   و از لحااظ منباع انارمی متتااو      یکساان از لحاظ مقادار پاروتنین    هاجیره .ندبود شده داده حرار 

 شیا زا روز در هاا گوسااله  و گاوهاا  یخون یهافراسنجه ید.ثبت گرد شیزا به آماده دوره در گاوها یبدن نمره و یمصرف

گاوهاا و  ی پالساما  گلاوکز داری در معنای  تتااو  . شدند یکشوزن شیزا روز در هاگوساله نیهمچن. گردیدند یریگاندازه

 باه  یهاا  گوساله سویای حرار  داده شده وگاوهای تغذیه شده با  در گلوکز غلظت .(>30/3P) دیگرد مشاهده ها گوساله

 نمره را ییتغ ،یمصرف خشک ماده با رابطه دری داریمعن تتاو . بود باالتر گرید گروه 7 به نسبت گاوها این از آمده ایدن

 .نشد مشاهده گاوها (NEFA) پالسما نشدهتهیاستر چرب یدهایاس و یبدن
 

 چربی مختلف نابع، مهاگوسالهخونی  یهافراسنجهدور آماده به زایش، وزن تولد و  کلیدی: هایواژه
 
 

 مقدمه

 باه  روز آخر آبساتنی  71تغذیه گاوهای شیری در طول 

دلیاال تغییاارا  فیزیولااومیکی کااه در ایاان دوران اتتااا   

اساسی باوده اسات. در طاول     یهاچالشیکی از  افتدیم

گاوها رشاد جناین )در وا اع مراحال پایاانی       ،این دوران

غییارا   رشد( و غدد پستانی و همچنین تعدادی دیگر از ت

شامل تغییرا  هورمونی که پیوسته با آماده  ،متابولیکی

را تجرباه   باشدیمسازی برای زایش و شروع شیردهی 

 بحث نیا همواره .(1991و دراکلی  1990)گرامر  کنندیم

 باه  تاازه  یهاگوساله تیوضع ایآ کهاست  داشته وجود

 آمااده  دوره دری آبساتن  یهاا رهیج ریتاث تحت آمده ایدن

 راسااتا نیهماا در ؟نااه ایاا دریااگیماا  اارار شیاااز بااه

 ساوال  نیا ا یبررسا  یبارا  دوران نیا ا در یهاا شیآزما

( 1929کااران ) و هم باول  مثاال  یبارا  .است گرفته انجام
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گزارش کردند گاوهای کاه در دوره آمااده باه زایاش از     

دچاار کمباود بودناد     شاان رهیا جلحاظ پروتنین خام در 

 گوسااالهرم سااند ،حاواال از ایاان گاوهااا یهاااگوساااله

همچناین   .(1929 همکاران)بول و  ضعیف را نشان دادند

کاه   ناد کرد گازارش  1912 در ساال  همکارانکارستن و 

اناارمی جیااره و شاارای  باادنی باار روی وزن و گرمااای 

 . باشدیمتولیدی گوساله موثر 

( پیشانهاد کارد کاه جیاره دوره آمااده باه       1990گرامر )

مااده   و یذغا مناساب ماواد م   مقدار زایش بایستی برای

محققااین  از ایناارو .خشااک مصاارفی باااال فرمولااه شااود

را برای آماده سازی بارای  مناسبی  بایستی جیره غذایی

 چارا کاه   ،شروع شیردهی و رشاد گوسااله تنظاین کنناد    

مقدار تراکن انرمی در جیره بارای جباران کااهش مااده     

چربی به  . افزودناین دوره باال باشددر  خشک مصرفی

زایش همیشه با تردیادهای روبارو باوده     به آماده رهیج

نتااایگ گاازارش شااده توساا  محققااین   نیباا اساات و در

محققینای   یهاا یتناور . یکی از شودیمدیده  هایتنا ص

 باه  که موافق افزودن مکمل چربی به جیاره دوره آمااده  

زایش هستند این بوده است که افزودن مکمال چربای در   

مصارفی  این دوره سبب سازگار شدن حیوان به چربای  

 .(1990)گرامر  شودیمدر بعد زایش 

 خشاک گاوهاای آبساتن    دوره در جناین  رشاد  نیشتریب

 مااده  کااهش  باا  رشاد همزماان   نیا که شود یم شروع

 در یناگهاان  را یا یتغ لیا دل باه  گااو  در یمصارف  خشک

 نیا ا از کاه  یاجاه ینت. باشاد  یما  رهیغ و بدن سنیمتابول

 در تتاا  ا دو نیا ا کاه  اسات  نیا دیآ یم بدست مانیهمز

 مااده  کااهش  باا  گااو  یطرف از ،رندیگ یم  رار هن مقابل

 در یانرم به ازین یطرف از و شده روبرو یمصرف خشک

 دوران نیااا در کااه گوساااله رشااد شیافاازا یباارا باادن

 .ابدی یم شیافزا است نیشتریب

 مختلاف  مناابع  هیا تغذ از یبررسا  نیا در ما یهیفرض   

ار بهباود وضاعیت   در کن ،آماده به زایش دوره در یچرب

 یکیمتابول تیوضع و تولد وزن داشتن متابولیکی گاوها،

آزماایش  در ایان   نیچن هن. است بوده هاگوساله مناسب

 یهاا گوسااله  یخاون  یهاا فراسانجه  یبررس به پیش رو

 یدهناده  نشاان  که ه شده استپرداخت آمده ایدن به تازه

 .باشندیم هاگوساله بدن سنیمتابول تیوضع یچگونگ

 

 ها روش و مواد

 روز 03 از ،یتصاادف  کاامال  طار    الاب  در پژوهش نیا

 یکشااورز  سیپارد  یدام علوم ستگاهیا در شیزا از  بل

 گااو  راس 72 .دیگرد اجرا تهران دانشگاه یعیطب منابع و

و میاانگین   0/0 باا نماره بادنی    نیهلشاتا  نیسنگ آبستن

 یباا   آنهاا  شیا زا باه  روز 03 حدود که 013± 03وزنی 

 یراسا  9 گروه سه در گاوها .دندیگرد انتخاب بود مانده

ز کاه ا  ییغاذا  رهیا ج 0گشتند و با  عیتوز یتصادف بطور

و از لحااظ منباع انارمی     لحاظ مقادار پاروتنین یکساان   

منبع در  نیا ،در دوره خشکی تغذیه شدند بودند متتاو 

 دوم مکماال رهیااجو در  یدراتیااکربوهمنبااع  ،اول رهیااج

سویای کامال حارار     دانهوم س رهیجدر  و یچرب پودر

 و Amino cow افازار  نرم با هادام رهیج داده شده بود.

 کاامالا  بصاور   و شاده  نیتنظا NRC (7331 ) اساس بر

 هیااتجز .گرفاات  اارار هااادام اریاااخت در شااده مخلااو 

هااای شهااای خااورا  باار اساااس رو شاایمیایی نمونااه

AOAC (7333  انجام گرفت. بارای انادازه )   گیاری مااده

ز آون خاکستر و برای سنجش میزان ماده آلای،  خشک ا

پروتنین خام باا دساتگاه   از کوره الکتریکی استتاده شد، 

(، Foss Electric, Copenhagen, Denmarkکجلادال ) 

چربی خام با دستگاه سوکسله، دیواره سلولی و دیاواره  

بدون سلولی بدون همی سلولز نیز با استتاده از دستگاه 

 ,Fibertic system, Tecator, 1010تعیااین فیباار )

Denmarkساس روش ون سوسات و همکااران  ( و بر ا 

 خورا  مقدار .(7 و 1 جداول) گیری شدنداندازه (1991)

 باه  ماناده  روز 03 از روز هار  در مانده یبا  و یمصرف

 یهاا  گوسااله  وزن نیچنا  هان  و شد یریگ اندازه شیزا

هاای  لاه با اساتتاده از لو  .بعد زایش ثبت شد ایدن به تازه

از راه ورید گردنی گوسااله هاا    ،تحت خال دارای هپارین

 .گیری به عمل آمددر روز زایش خون
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های خون روی یخ به آزمایشگاه منتقال شادند. در   نمونه

بارای   گراد درجه سانتی 4ها در دمای آزمایشگاه نمونه

دور در د یقااه،  0333و بااا  د یقااه نگهااداری  10تااا  13

میکروپیپت  توس  پالسمابالفاوله یوم شدند و سانتریت

گیاری فراسانجه هاا در    جدا شد. پالسما تا زماان انادازه  

گاراد نگهاداری گردیاد و ساپس بارای      سانتی -73دمای 

 یتاار ،گلااوکز گیااری فراساانجه هااای پالساامایی اناادازه

استتاده از کیت پارس آزمون به آزمایشاگاه   با دیسریگل

 گاوهاا  همه (1BCS) یبدن نمره ؛دامپزشکی فرستاده شد

 (1917) همکااران  و طباق روش وایلادمن    نتر 0 لهیبوس

 یباارا دیااگرد یریااگ اناادازه شیاازا از 1 ،-03 روز در

 و انتقااال دوره در گاوهااا یکیمتااابول تیوضااع یبررساا

 ایا دن باه  گوسااله  و مادر نیب یبستگمه یبررس نیهمچن

 هماه  از خاون  نموناه  ،(شیزا روز در خصوص به) آمده

 و شاد  گرفتاه از راه رگهاای دمای    شیا زا روز در هاگاو

ی بارا  هاا، گیری از گوسالهطبق روش گتته شده در خون

 چاارب یدهایاساا یخااون یهااافرآساانجهاناادازگیری 

اساتتاده از کیات    باا  دیریسا یگل یتر گلوکز، ته،یراستریغ

   .  پارس آزمون به آزمایشگاه دامپزشکی فرستاده شد

 و SAS رافازا نارم  از اساتتاده  باا  آماده  بدسات  یهاداده

 .ناد گرفت  ارار  یآمار لیتحل و هیتجز مورد Mixed هیرو

پارامترهایی که در طول دوره آزماایش یاک باار نموناه     

 GLMو رویه  SASافزار گیری شدند با استتاده از نرم

   .مورد تجزیه و تحلیل آماری  رار گرفتند

 ازاستتاده شده در این بررسی عبار  است  مدل آماری

 ijke+  kA +j+ P iY = µ + T  در ایان معادلاه   کاه Y= 

 K=A ،تیماار  اثار  =iT ،کال  میاانگین µ=، وابساته  متغیر

اثار خطاای    =ijkE ،دوره اثر = jP، عامل تصادفی حیوان

 .زمایشیآ
 

با توجه به اهمیات شارای  محیطای و آب و هاوایی کاه      

نقش مهمی بر عملکرد حیوان دارد و به منظور محاسابه  

 (7THIرطوبات دماایی )   میزان تنش حرارتی از شاخص

                                                 
1Body condition score 

2Temperature Humidity Index 

استتاده شد و این شاخص با توجه به پارامترهای که از 

هواشناسی منظقه تهیه شد با فرمول ذیل محاسبه گردید 

 .(7330)گارسیا و همکاران 
THI = 0.8  (maximum T) + (minimum RH/ 

100) * (maximum T – 14.4) + 46.4 

 

 بحث و جینتا

 تتااو   شاود  یما  مشااهده  0 جادول  در کاه  طور همان

 خشاک  مااده  لحااظ  از ییغاذا  ماار یت ساه  نیبا  داریمعن

. در اکثاار نشااد مشاااهده  BCS را ییااتغ و یمصاارف

مطالعا  انجام شده تغذیه اسیدهای چرب محافظت شده 

بار   درود ماده خشک جیره( تأثیری 1/1- 0در شکمبه )

معلان و همکااران   ماده خشاک مصارفی نداشاته اسات )    

کاهش ماده خشاک   .(7330ان اسچرودر و همکار، 7333

روغنای باه عناوان     یهازمانی که گاوها از دانه مصرفی

اند کمتر گزارش شده است. در منبع چربی استتاده کرده

( 1990)همکاااران  ریسااون واه دو مطالعااه کااه توساا  

درواد   17انجام شد، در یکی از مطالعا  زماانی کاه از   

اهش پنبه دانه استتاده شده بود، ماده خشک مصارفی کا  

 11زمانی که از مقادیر بااالیی داناه کامال ساویا )     .یافت

درود عصاره اتری( در  7/0درود ماده خشک جیره و 

دروااد  73دروااد ساایلوی ذر  و   03جیااره حاااوی  

 0/7سیلوی یونجه استتاده شاد، مااده خشاک مصارفی     

دروااد ماااده خشااک مصاارفی(   2/9روز ) کیلااوگرم در

اتری( کااهش   درود عصاره 7/0نسبت به جیره کنترل )

نشان داد. در وورتی که تغذیه دانه ساویا حارار  داده   

درود مااده خشاک جیاره( تاأثیری بار مااده        11شده )

خشک مصرفی نداشت. فرایند حرار  دادن ممکن اسات  

باعااث کاااهش در معاار   اارار گاارفتن روغاان بااا       

شکمبه گردد و بنابراین از اثرا  منتای بار    یهاکروبیم

دد. در حالت حرار  دادن داناه  عملکرد شکمبه کاسته گر

خاام، اساید لینولنیاک     یسویا در مقایسه با داناه ساویا  

 )دیماان و همکااران   درسا یبیشتری باه روده باریاک ما   

رسد به نظر می کل در .(1994 تیسی و همکاران و 1990

 بار  یریتااث  شیا زا از  بال  در یچربا  مکمال  مصرف که
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 در اگاوها  یبادن  نمره را ییتغ و یمصرف خورا  زانیم

میاانگین بیشاینه دماا و بیشاینه      .نادارد  زایش  بل دروه

رطوبت نسبی در دوره  بل از زایاش باه ترتیاب عباار      

و  دروااد 71/14و  گاارادیدرجااه سااانت  04بودنااد از 

در دوره  بال از زایاش    رطوبت دماایی میانگین شاخص 

مالیان از تانش گرماایی    ی درود بود. این درجاه  70/22

 ،لااومیکی بااه تاانش گرماااییفیزیو یهااااساات کااه پاسااخ

تولیااد شاایر و  ،مصاارفیهمچااون کاااهش ماااده خشااک 

افزایش یافتن انرمی نگهداری در این درجاه از شااخص   

که  یانکته .(1912)جانسون  افتدیاتتا  م رطوبت دمایی

چربای   یهاکرد نقش و اهمیت تغذیه مکمل بایستی تاکید

آن بار   در رابطه با تاثیر ،آن بارز یهایژگیبا توجه به و

 انرمی، باروری و تولید در فصل تابساتان  افزایش تراکن

روی هار   تاثیر تنش گرمایی بر رسدیبه نظر م .باشدیم

از لحاظ ماده خشک مصرفی یکسان باشد. به  ،سه گروه

در مااده خشاک مصارفی     یداریعبار  بهتر تتاو  معن

مشاهده نشاد اماا تغذیاه چربای انارمی بیشاتری را در       

 ا  رار داده است.هاختیار دام

 تتااو   شاود  یما  مشااهده  4 جادول  در که طورهمان   

 یهاا  گوسااله  وزن در یماار یت گاروه  سه نیب دار یمعن

 وزن وا ااع  در و اساات  شااده ن مشاااهده  آمااده  ایباادن

. اسات  نگرفتاه   ارار  یآبستن رهیج ریتاث تحت هاگوساله

مطابقاات  (1990) و همکاااران اس گینتااا بااا گیتنااا نیااا

کااه افاازودن  افتناادی( در1990)همکاااران  و ، اسکناادیماا

مکمل چربی به جیره در یک سوم پایانی آبستنی تاثیری 

یاا وزن   1و نمره  در  بدنی گوساله ییزابر روی سخت

 .نداشت هاگوساله

( اثاارا  سااطو  1920در ایاان رابطااه کااراه و همکاااران )

مختلف انرمی جیره گاوهای شایری در دوره آمااده باه    

 یهاا بررسا   وزن بدن و بقای گوسااله زایش را بر روی 

در این آزمایش از سه ساط  انارمی کاه عباار       کردند.

 محتاوی انارمی تووایه شاده     کاه  بودند از جیره کنترل

(NRC ) 1919 دو جیااره دیگاار کااه بااه ترتیااب    و بااود

                                                 
1CALF VIGOR 

توویه شده در  یدرود از مقدار انرم 03و  00محتوی 

NRC (1919بودند )،  دناد  ها گازارش کر شد. آناستتاده

آبستنی  ارار گرفتناد    یهارهیها تحت تاثیر جکه گوساله

یا شاد  آن   ییزاتاثیری بر روی سخت هارهیولی این ج

تیمارهاای  این آزماایش، تااثیر   نداشت. نتایگ  ابل توجه 

هاا باود. باه طاوری کاه      بر روی بقای گوساله آزمایشی

شان از جیره محتوی که مادران یهادرود گوساله 133

درواد از   93ال تغذیاه کارده بودناد در برابار     انرمی باا 

شان از جیره محتوی انارمی پاایین   که مادران هاگوساله

؛ بااه وااور  زنااده بااه دنیااا آمدنااد تغذیااه کاارده بودنااد

هاای کاه   درود از گوسااله  133گزارش شد که  نیهمچن

شان از جیاره محتاوی انارمی بااال تغذیاه کارده       مادران

شان که مادران یهاالهدرود از گوس 21بودند در برابر 

 تا زماان  از جیره محتوی انرمی پایین تغذیه کرده بودند

   .(1920زنده ماندند )کراه و همکاران  گیریشیراز 

 غلظات  در یداریمعنا  تتااو  ایان آزماایش    در همچنین

 یولا . نشاد  مشااهده  شیزا روز در پالسما دیسریگلیتر

 ساه  نیبا  در یداریمعنا  تتااو   پالسما گلوکز غلظت در

 واور   مطالعاا   طباق . دیا گرد مشااهده  یماریت گروه

غلظت گلوکز بصور  جزئی در دوره انتقال پیش  گرفته،

 شیا زا زمان در شیافزا نیا اما ابد،یمی شیافزا از زایش

 شیافازا  نیا ا کاه  اسات  شاده  گتته. است بوده محسوس

 و گلوکااااگون یهااااغلظااات شیافااازا از یناشااا گاااذرا

 یکاومن یگل ریذخاا  هیا تخل که باشد یم دیکوئیگلوکوکورت

اماا آنچاه کاه در     .(NRC 7331) کنناد یم قیتشو را کبد

 کاه گتات ایان اسات     توانیم شیآزما نتایگ اینرابطه با 

باعث کاهش اکسایده شادن گلاوکز     تواندیچربی جیره م

باعاث   توانندیهامیکه چرب چرا ،برای سنتز چربی گردد

ن، اساید چارب در بافات پساتا     درون بافتیکاهش سنتز 

 .ها گردندو سایر بافتی بافت چرب
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 شیزا جیره های قبل بیترک -1جدول 

   0 رهیج 7 رهیج  1جیره    رهیجدرود ماده خشک  ییغذامواد 

  07/4 07/4 07/44 خشک ونجهی

  71 71 71/30 ذر  سیلو شده

  - 1/34 - پودر چربی

  11/07 11/07 11/00 دانه جو 

  0/1 4/0 0/4 دانه ذر 

  0/97 0/97 0/97 دانه گندم

  1/90 0/00 0/42 ایسوکنجاله 

  1/00 7/32 7/31 کنجاله کانوال

  4/0 0/49 4/2 سبوس گندم

  3/0 3/0 3/0 * یمعدنمکمل 

  3/39 3/39 3/39 نمک

  3/0 3/0 3/0 **نهیتامیومکمل 

  3/12 3/12 3/12 فستا  نیکلس ید

  1/01 1/01 1/01 کلرید آمونیوم

  1/79 1/79 1/79 پلین گالیکولپرو

  3/70 3/70 3/70 سولتا  منیزین

  3/07 3/07 3/07 سنگ آهک

  11/0 - - دانه کامل سویای حرار  داده شده

 ،نیزیمن ،نیسد فستر، ،نیکلس از بیترت به لوگرمیک در گرم 0 و 331/3 ،1/3 ،1/3 ،0 ،7 ،0/3 ،0 ،21 ،90 ،190 یحاو*                        

 دانتیاکس یآنت و ومیسلن ،دی کبالت، ،یرو منگنز، مس، آهن،                          

 .بود( گرمیلیم 133) E نیتامیو( یالمللنیب واحد 133333) D نیتامیو ،(یالملل نیب واحد 033333)A نیتامیو **                       

(گرم 133میلی اکی واالن در ) -0/10: سه رهیج ،-4/10: دو رهیج ،-4/10: کی رهیج :یونیآن-ونیکات تتاو  -                        
 

 (لوگرمیک بر یکالر مگا) یردهیش خالص یانرژ (خشک ماده درصد) یمغذ مواد و یانرژ غلظت -2 جدول

 جیره  بل زایش 

 0 ماریت 7 ماریت 1تیمار   ماده مغذی 

 07/31 07/39 07/37 ماده خشک

 10 10 10 امخ نیپروتن

 0/47 0/47 7/40 یاترعصاره 

 00 /1 02 00 /1 یخنث ندهیشونامحلول در  افیال

 77/0 77/0 77/0 یدیاس ندهیشونا محلول در  افیال

 00/4 00/1 02/7 یفیبر ریغ درا یکربوه

 79/04 79/04 79/02 یاعلوفه افیال

 1/07 1/07 1/03 شیر دهیخالص  یانرم



 1313/ سال1شماره  24هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                        خانلو و ...                                                هاشمی، گنج     134

( شیزا قبل) روز در لوگرمیک حسب بر یمصرف خشک ماده و یبدن نمره راتییتغ مربعات حداقل نیانگیم مجموع – 3 جدول

 شیزا آماده دوره در یچرب مختلف منابع با شده هیتغذ یگاوها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیزا روز در هادام یبدن نمره #* شیزا به انتظار دوره -03 در هادام یبدن نمره*                                  

                                  NS :دار یمعن ریغ 

 

 روز در لوگرمیک حسب بر آمده ایبدن یها گوساله وزن یبرا (SEM) استاتدارد یخطا نیانگیم و مربعات نیانگیم مجموع -4 ولجد

 SEM P-Value ایسو دانه یچرب پودر کنترل عنوان

2/1 42/04 00 70/04 ها گوساله وزن  *NS 

                                  *NS :دار یرمعنیغ 

 

 تتااو   است  ابل برداشت 0جدول ه از نتایگ چنان کهن

باین گاروه کنتارل و    داری در مقدار گلوکز پالساما  معنی

-مشااهده مای  گروه همراه با سویای حرار  داده شاده  

های بدنیا آماده از   گوساله شود غلظت گلوکز پالسما در

گاروه   در مقایساه باا  گاوهای تغذیه شده با منابع چربی 

های به دنیا آمده از گاوهای هکنترل و همچنین در گوسال

تغذیه کننده از دانه سویای حرار  داده شده نسابت باه   

 شاتر یب از لحا  عاددی گروه تغذیه کننده با پودر چربی 

حاوال از   هاای . این نشان می دهد که گوسالهمی باشد

حاوال از دو  هاای  گروه سه نسبت به گوسااله  گاوهای

بادنی در   وضعیت و زوضعیت گلوک دیگر از لحاظگروه 

این رویاه در غلظات گلاوکز در     .شرا  خوبی  رار دارند

 هاگوساله ز در مادران اینکلوگرویه غلظت  با هاگوساله

  در رابطه با تری گلیسیرید پالساما تتااو   مطابقت دارد.

 .مشاااهده نشاادهااا گااروه از گوساااله 0معناای داری در 

ده به دنیا آمده از گاوهای تغذیه کنن یهاگوساله همچنین

گاروه کنتارل    یهاا چربی نسبت به گوسااله  یهابا مکمل

 .بودند یترنییرید پاسیگل یدارای تر

رویااه غلظاات رسااد کااه گلااوکز، بااه نظاار ماای بااا مشااابه

 گلیسارید تریغلظت  هیرو ازها در گوساله ،دیسریگلیتر

 توانیم رونیاز ا کند.تبعیت می هادر مادران این گوساله

هاا  خونی در گوساله یهاراسنجهف که این گونه بیان کرد

تازه به دنیا آمده تحات تااثیر جیاره آبساتنی گاوهاا در      

. این تناایگ باا نتاایگ    رندیگیدوره آماده به زایش  رار م

ویلیاامس   و ( 1992(، المگلیا و همکااران ) 1990المگلیا )

( 1992المگلیااا و همکاااران )  .کناادی( مطابقاات ماا 1919)

بار   را ر جیره  بل از زایشتاثیرا  افزودن مکمل چربی ب

 یهاا هاا و فراسانجه  روی مقاومت باه سارما، هورماون   

بررسای کردناد. در ایان آزماایش      هاا متابولیکی گوساله

 ترومناوس را کاه  یایزوانرمیاک و ایزون  یهاا رهیها جدام

دروااد مکماال چرباای بودنااد تغذیااه   9/4و  2/1حاااوی 

 00جیاره در طاول    درود چربی باه  9/4کردند. افزودن 

 دانه یچرب پودر کنترل عنوان

 ایسو

SEM 
 

P-Value 

 

 *NS    3/011 11/0 11/22 11/00  یمصرف خشک ماده

aBCS 0/0 0/0 0/0 - NS 

#$BCS 

 یبدن نمره را ییتغ

0/170 

3- /020 

0/70 

3- /70 

0/70 

3- /70 

3/10 

3/14 

NS 
NS 
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 تازه به دنیا آمده افزایش داد. یهاپالسما را در گوسالهمقاومت باه سارما و غلظات گلاوکز      ،مانده به زایش روز

 

 * یچرب مختلف منابع با شده هیتغذ یگاوها یخون یهافراسنجه غلظت مربعات حداقل نیانگیم مجموع-5 جدول

 شاخص
 گرم در دسی لیتر میلی 

 SEM P-Value ایسو دانه یچرب پودر کنترل

  7*1 0*1 0*7# 

 b19/01 b91/01 a17 07/0 1/3 332/3 31/3  گلوکز

 01/3 19/3 49/3 22/7 01/2 10/13 14/17 تری گلیسیرید

NEFA
** 92/3 21/3 90/3 72/3 70/3 17/3 02/3 

*  a,b( 30/3حروف غیر مشابه، تتاو  معنی دار در آزمون توکی>P) **سیدهای چربا  ( استریته نشادهNonesterified Fatty Acids) (   میلای

 ره همراه با سویای حرار  داده شد: جی0چربی  : جیره همراه با پودر7جیره کنترل : 1# مول بر لیتر(

 

 با شده هیتغذ یگاوها از آمده ایدن به تازه یها گوساله یخون یهافراسنجه غلظت مربعات حداقل نیانگیم مجموع - 6 جدول

 *یچرب مختلف منابع

 شاخص
 ی گرم بر دی سی لیترمیل

 SEM ایسو دانه یچرب پودر کنترل
 

 

P-Value 

 b00 ab0/21 a1/99 1/0                      330/3 گلوکز

 NS 04/1 04/0 02/4 02/1 تری گلیسیرید

 
 *a,b  حروف غیر مشابه، تتاو  معنی دار در آزمون توکی

(30/3>P)پیوسته با بهبود دادن  این افزایش گلوکز

به دنیا آمده از  یها. وزن گوسالهبودسرما  مت بهمقاو

چربی افزایش  حاوی مکمل رهیج با شدهتغذیه گاوهای 

نمره  تیها تتاوتی در وضعولی بین گوساله یافته بود،

بدنی و نمره  در  بدنی مشاهده نشد )المگلیا و 

در کل به نظر می رسد با توجه به  .(1992همکاران 

ر به اینکه تتاو  معنی داری در نتایگ این پژوهش، با نظ

مصرفی گاوها آبستن و همچنین در وزن  ماده خشک

به دنیا آمده مشاهده نگردید، با این  تازه گوساله های

حال گاوهای تغذیه شده با سویای حرار  داده شده 

نسبت به گاوهای گروه کنترل و گروه همراه با پودر 

را تجربه چربی، مقدار غلظت گلوکز پالسمایی باالتری 

کردند. این افزایش در غلظت گلوکز پالسما، به طور 

های تازه به دنیا آمده نیز مشاهده داری در گوسالهمعنی

گشت  و همچنان که گتته شد می تواند در بهبود 

 ها اهمیت داشته باشد.وضعیت ایمنی گوساله

 

 تشکر و قدردانی

و مناابع   یکشاورز سیپرد یز معاونت محترم پژوهشا 

و  یآموزشا  ساتگاه یدانشاگاه تهاران، همکااران ا    یعیطب

 یگروه علاوم داما   هیتغذ شگاهیو کارکنان آزما یپژوهش

 یشرکت کان نیاز مسنول نی. همچندیآ یبعمل م ی دردان

 یو همکاار  یمکمل چربا  نیدام و تهران دانه به علت تام

 گردد.یطر  تشکر م یدر اجرا
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Abstract 

Researchers believe that the addition of supplemental fat in close up period can improve the status 

of cows and calves. To this end,Twenty seven Holstein cows were selected by the expected date of 

parturition (around 30 days before calving) and randomly assigned to one of the three experimental 

treatments including: 1) control (with carbohydrate source), 2 rumen-protected fat (RF) and 3 

roasted soybean (RS). The diets were formulated as isonitrogenous and not iso-caloric. Dry matter 

intake and body condition score of cows in transition period and blood parameters of cows and 

calves were determined at the birthday. Also, calves weight was measured at birth. Difference in 

calf weight, plasma glucose and triglycerides concentrations in calves were significant (P<0.05). 

Glucose concentration were higher in calves born from cows were fed RS diet than 2 other groups. 

Difference in dry matter intake, body condition score and plasma non esterified fatty acids 

concentration of cows between 2 and 3 groups were significant.  

 

Keywords: Close up period, Birth weight and blood parameters calves, Fat source  


