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چکیده
اعتقاد محققین بر این است که افزودن مکمل چربی در دوره آماده به زایش سبب بهبود وضعیت گاوها و گوسالههاا مای-
شود .بدین منظور  72راس گاو شیری هلشتاین انتطار به زایش (حدود  03روز به زایش) انتخاب و باه واور تصاادفی
در هر یک از  0تیمارآزمایشی توزیع گشتند که شامل  )1کنترل (منبع کربو هیادراتی) )7 ،مکمال پاودر چربای )0 ،ساویای
حرار داده شده بودند .جیرهها از لحاظ مقادار پاروتنین یکساان و از لحااظ منباع انارمی متتااو بودناد .مااده خشاک
مصرفی و نمره بدنی گاوها در دوره آماده به زایش ثبت گردید .فراسنجههای خونی گاوهاا و گوساالههاا در روز زایاش
اندازهگیری گردیدند .همچنین گوسالهها در روز زایش وزنکشی شدند .تتااو معنایداری در گلاوکز پالسامای گاوهاا و
گوساله ها مشاهده گردید ( .)P<3/30غلظت گلوکز در گاوهای تغذیه شده با سویای حرار داده شده و گوساله هاای باه
دنیا آمده از این گاوها نسبت به  7گروه دیگر باالتر بود .تتاو معنیداری در رابطه با ماده خشک مصرفی ،تغییرا نمره
بدنی و اسیدهای چرب استریتهنشده پالسما ( )NEFAگاوها مشاهده نشد.
واژههای کلیدی :دور آماده به زایش ،وزن تولد و فراسنجههای خونی گوسالهها ،منابع مختلف چربی

مقدمه

سازی برای زایش و شروع شیردهی میباشد را تجرباه

تغذیه گاوهای شیری در طول  71روز آخر آبساتنی باه

میکنند (گرامر  1990و دراکلی  .)1991همواره این بحث

دلیاال تغییاارا فیزیولااومیکی کااه در ایاان دوران اتتااا

وجود داشته است که آیا وضعیت گوساله های تاازه باه

میافتد یکی از چالشهای اساسی باوده اسات .در طاول

دنیا آمده تحت تاثیر جیرههاای آبساتنی در دوره آمااده

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

بااه زایااش اارار ماایگیاارد یااا نااه؟ در همااین راسااتا

رشد) و غدد پستانی و همچنین تعدادی دیگر از تغییارا

آزمایشهاای در ایان دوران بارای بررسای ایان ساوال

متابولیکی ،شامل تغییرا هورمونی که پیوسته با آماده

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

پیش رو به بررسی فراسانجههاای خاونی گوساالههاای

لحاظ پروتنین خام در جیاره شاان دچاار کمباود بودناد

تازه به دنیا آمده پرداخته شده است که نشاان دهنادهی

گوسااالههااای حاواال از ایاان گاوهااا ،سااندرم گوساااله

چگونگی وضعیت متابولیسن بدن گوسالهها میباشند.

ضعیف را نشان دادند (بول و همکاران  .)1929همچناین
کارستن و همکاران در ساال  1912گازارش کردناد کاه

مواد و روش ها

اناارمی جیااره و شاارای باادنی باار روی وزن و گرمااای

این پژوهش در الاب طار کاامال تصاادفی ،از  03روز

تولیدی گوساله موثر میباشد.

بل از زایش در ایستگاه علوم دامی پاردیس کشااورزی

گرامر ( )1990پیشانهاد کارد کاه جیاره دوره آمااده باه

و منابع طبیعی دانشگاه تهران اجرا گردید 72 .راس گااو

زایش بایستی برای مقدار مناساب ماواد مغاذی و مااده

آبستن سنگین هلشاتاین باا نماره بادنی  0/0و میاانگین

خشااک مصاارفی باااال فرمولااه شااود .از ایناارو محققااین

وزنی  013± 03که حدود  03روز باه زایاش آنهاا باا ی

بایستی جیره غذایی مناسبی را برای آماده سازی بارای

مانده بود انتخاب گردیدند .گاوها در سه گروه  9راسای

شروع شیردهی و رشاد گوسااله تنظاین کنناد ،چارا کاه

بطور تصادفی توزیع گشتند و با  0جیاره غاذایی کاه از

مقدار تراکن انرمی در جیره بارای جباران کااهش مااده

لحاظ مقادار پاروتنین یکساان و از لحااظ منباع انارمی

خشک مصرفی در این دوره باال باشد .افزودن چربی به

متتاو بودند در دوره خشکی تغذیه شدند ،این منبع در

جیره آماده به زایش همیشه با تردیادهای روبارو باوده

جی اره اول ،منبااع کربوهی ادراتی و در جی اره دوم مکماال

اساات و در ب این نتااایگ گاازارش شااده توس ا محققااین

پودر چربی و در جیره سوم دانه سویای کامال حارار

تنا صهای دیده میشود .یکی از تناوریهاای محققینای

داده شده بود .جیره دامها با نرم افازار  Amino cowو

که موافق افزودن مکمل چربی به جیاره دوره آمااده باه

بر اساس  )7331( NRCتنظاین شاده و بصاور کاامالا

زایش هستند این بوده است که افزودن مکمال چربای در

مخلااو شااده در اختیااار دامهااا اارار گرفاات .تجزیااه

این دوره سبب سازگار شدن حیوان به چربای مصارفی

شاایمیایی نمونااههااای خااورا باار اساااس روشهااای

در بعد زایش میشود (گرامر .)1990

 )7333( AOACانجام گرفت .بارای انادازهگیاری مااده

بیشترین رشاد جناین در دوره خشاک گاوهاای آبساتن

خشک از آون خاکستر و برای سنجش میزان ماده آلای،

شروع می شود که این رشاد همزماان باا کااهش مااده

از کوره الکتریکی استتاده شد ،پروتنین خام باا دساتگاه

خشک مصارفی در گااو باه دلیال تغییارا ناگهاانی در

کجلادال (،)Foss Electric, Copenhagen, Denmark

متابولیسن بدن و غیره مای باشاد .نتیجاهای کاه از ایان

چربی خام با دستگاه سوکسله ،دیواره سلولی و دیاواره

همزمانی بدست می آید این اسات کاه ایان دو اتتاا در

بدون سلولی بدون همی سلولز نیز با استتاده از دستگاه

مقابل هن رار می گیرند ،از طرفی گااو باا کااهش مااده

تعیااین فیباار ( Fibertic system, Tecator, 1010,

خشک مصرفی روبرو شده و از طرفی نیاز به انرمی در

 )Denmarkو بر اساس روش ون سوسات و همکااران

باادن باارای افاازایش رشااد گوساااله کااه در ایاان دوران

( )1991اندازهگیری شدند (جداول  1و  .)7مقدار خورا

بیشترین است افزایش می یابد.

مصرفی و با ی مانده در هار روز از  03روز ماناده باه

فرضیهی ما در این بررسای از تغذیاه مناابع مختلاف

زایش اندازه گیری شد و هان چناین وزن گوسااله هاای

چربی در دوره آماده به زایش ،در کنار بهباود وضاعیت

تازه به دنیا بعد زایش ثبت شد .با اساتتاده از لولاههاای

متابولیکی گاوها ،داشتن وزن تولد و وضعیت متابولیکی

تحت خال دارای هپارین ،از راه ورید گردنی گوسااله هاا

مناسب گوسالهها بوده است .هن چنین در ایان آزماایش

در روز زایش خونگیری به عمل آمد.
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نمونههای خون روی یخ به آزمایشگاه منتقال شادند .در

استتاده شد و این شاخص با توجه به پارامترهای که از

آزمایشگاه نمونهها در دمای  4درجه سانتیگراد بارای

هواشناسی منظقه تهیه شد با فرمول ذیل محاسبه گردید

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

(گارسیا و همکاران .)7330

سانتریتیوم شدند و بالفاوله پالسما توس میکروپیپت

THI = 0.8 (maximum T) + (minimum RH/
100) * (maximum T – 14.4) + 46.4

جدا شد .پالسما تا زماان انادازهگیاری فراسانجه هاا در
دمای  -73سانتیگاراد نگهاداری گردیاد و ساپس بارای
اناادازهگیااری فراساانجه هااای پالساامایی گلااوکز ،تااری
گلیسرید با استتاده از کیت پارس آزمون به آزمایشاگاه
دامپزشکی فرستاده شد؛ نمره بدنی ( )BCS1همه گاوهاا
بوسیله  0نتر طباق روش وایلادمن و همکااران ()1917
در روز  1 ،-03از زایااش اناادازه گیااری گردیااد باارای
بررس ای وضااعیت متااابولیکی گاوهااا در دوره انتقااال و
همچنین بررسی همبستگی بین مادر و گوسااله باه دنیاا
آمده (به خصوص در روز زایش) ،نموناه خاون از هماه
گاوها در روز زایاش از راه رگهاای دمای گرفتاه شاد و
طبق روش گتته شده در خونگیری از گوسالههاا ،بارای
اناادازگیری فرآساانجههااای خااونی اساایدهای چاارب
غیراستریته ،گلوکز ،تری گلیسایرید باا اساتتاده از کیات
پارس آزمون به آزمایشگاه دامپزشکی فرستاده شد.
دادههای بدسات آماده باا اساتتاده از نارمافازار  SASو
رویه  Mixedمورد تجزیه و تحلیل آماری ارار گرفتناد.
پارامترهایی که در طول دوره آزماایش یاک باار نموناه
گیری شدند با استتاده از نرم افزار  SASو رویه GLM
مورد تجزیه و تحلیل آماری رار گرفتند.
مدل آماری استتاده شده در این بررسی عبار است از
 Y = µ + Ti + Pj+ Ak + eijkکاه در ایان معادلاه =Y
متغیر وابساته=µ ،میاانگین کال =Ti ،اثار تیماار=AK ،
عامل تصادفی حیوان = Pj ،اثر دوره =Eijk ،اثار خطاای
آزمایشی.

نتایج و بحث
همان طور کاه در جادول  0مشااهده مای شاود تتااو
معنیدار باین ساه تیماار غاذایی از لحااظ مااده خشاک
مصاارفی و تغییاارا

 BCSمشاااهده نشااد .در اکثاار

مطالعا انجام شده تغذیه اسیدهای چرب محافظت شده
در شکمبه ( 1/1- 0درود ماده خشک جیره) تأثیری بار
ماده خشاک مصارفی نداشاته اسات (معلان و همکااران
 ،7333اسچرودر و همکاران  .)7330کاهش ماده خشاک
مصرفی زمانی که گاوها از دانههای روغنای باه عناوان
منبع چربی استتاده کرده اند کمتر گزارش شده است .در
دو مطالعااه کااه توساا هاریسااون و همکاااران ()1990
انجام شد ،در یکی از مطالعا زماانی کاه از  17درواد
پنبه دانه استتاده شده بود ،ماده خشک مصارفی کااهش
یافت .زمانی که از مقادیر بااالیی داناه کامال ساویا (11
درود ماده خشک جیره و  0/7درود عصاره اتری) در
جیااره حاااوی  03دروااد ساایلوی ذر و  73دروااد
سیلوی یونجه استتاده شاد ،مااده خشاک مصارفی 7/0
کیلااوگرم در روز ( 9/2دروااد ماااده خشااک مصاارفی)
نسبت به جیره کنترل ( 0/7درود عصاره اتری) کااهش
نشان داد .در وورتی که تغذیه دانه ساویا حارار داده
شده ( 11درود مااده خشاک جیاره) تاأثیری بار مااده
خشک مصرفی نداشت .فرایند حرار دادن ممکن اسات
باعااث کاااهش در معاار

اارار گاارفتن روغاان بااا

میکروب های شکمبه گردد و بنابراین از اثرا منتای بار

با توجه به اهمیات شارای محیطای و آب و هاوایی کاه

عملکرد شکمبه کاسته گردد .در حالت حرار دادن داناه

نقش مهمی بر عملکرد حیوان دارد و به منظور محاسابه

سویا در مقایسه با داناه ساویای خاام ،اساید لینولنیاک

میزان تنش حرارتی از شاخص رطوبات دماایی ()THI7

بیشتری باه روده باریاک مایرساد (دیماان و همکااران
 1990و تیسی و همکاران  .)1994در کل به نظر میرسد

1

Body condition score
Temperature Humidity Index

2

که مصرف مکمال چربای در بال از زایاش تااثیری بار
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مصرفی و تغییرا نمره بادنی گاوهاا در

محتوی  00و  03درود از مقدار انرمی توویه شده در

دروه بل زایش نادارد .میاانگین بیشاینه دماا و بیشاینه

 )1919( NRCبودند ،استتاده شد .آنها گازارش کردناد

رطوبت نسبی در دوره بل از زایاش باه ترتیاب عباار

که گوسالهها تحت تاثیر جیرههای آبستنی ارار گرفتناد

بودنااد از  04درجااه سااانتیگااراد و  14/71دروااد و

ولی این جیرهها تاثیری بر روی سختزایی یا شاد آن

میانگین شاخص رطوبت دماایی در دوره بال از زایاش

نداشت .نتایگ ابل توجه این آزماایش ،تااثیر تیمارهاای

 22/70درود بود .این درجاهی مالیان از تانش گرماایی

آزمایشی بر روی بقای گوساله هاا باود .باه طاوری کاه

اساات کااه پاسااخهااای فیزیولااومیکی بااه تاانش گرمااایی،

 133درود گوسالههای که مادرانشان از جیره محتوی

همچااون کاااهش ماااده خشااک مصاارفی ،تولیااد شاایر و

انرمی بااال تغذیاه کارده بودناد در برابار  93درواد از

افزایش یافتن انرمی نگهداری در این درجاه از شااخص

گوسالهها که مادرانشان از جیره محتوی انارمی پاایین

رطوبت دمایی اتتا میافتد (جانسون  .)1912نکتهای که

تغذیااه کاارده بودنااد بااه وااور زنااده بااه دنیااا آمدنااد؛

بایستی تاکید کرد نقش و اهمیت تغذیه مکملهای چربای

همچنین گزارش شد که  133درود از گوساالههاای کاه

با توجه به ویژگیهای بارز آن ،در رابطه با تاثیر آن بار

مادرانشان از جیاره محتاوی انارمی بااال تغذیاه کارده

افزایش تراکن انرمی ،باروری و تولید در فصل تابساتان

بودند در برابر  21درود از گوسالههای که مادرانشان

میباشد .به نظر میرسد تاثیر تنش گرمایی بر روی هار

از جیره محتوی انرمی پایین تغذیه کرده بودند تا زماان

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

از شیرگیری زنده ماندند (کراه و همکاران .)1920

عبار بهتر تتاو معنیداری در مااده خشاک مصارفی

همچنین در ایان آزماایش تتااو معنایداری در غلظات

مشاهده نشاد اماا تغذیاه چربای انارمی بیشاتری را در

تریگلیسرید پالسما در روز زایش مشااهده نشاد .ولای

اختیار دامها رار داده است.

در غلظت گلوکز پالسما تتااو معنایداری در باین ساه

همانطور که در جادول  4مشااهده مای شاود تتااو

گروه تیماری مشااهده گردیاد .طباق مطالعاا واور

معنی دار بین سه گاروه تیمااری در وزن گوسااله هاای

گرفته ،غلظت گلوکز بصور جزئی در دوره انتقال پیش

باادنیا آمااده مشاااهده نشااده اساات و در وا ااع وزن

از زایش افزایش مییابد ،اما این افزایش در زمان زایاش

گوساله ها تحت تاثیر جیره آبستنی ارار نگرفتاه اسات.

محسوس بوده است .گتته شاده اسات کاه ایان افازایش

ایاان تنااایگ بااا نتااایگ اس و همکاااران ( )1990مطابقاات

گاااذرا ناشا ای از افااازایش غلظاااتهاااای گلوکااااگون و

م ایکنااد ،اس و همکاااران ( )1990دریافتنااد کااه افاازودن

گلوکوکورتیکوئید می باشد که تخلیاه ذخاایر گلیکاومنی

مکمل چربی به جیره در یک سوم پایانی آبستنی تاثیری

کبد را تشویق میکنناد ( .)7331 NRCاماا آنچاه کاه در

بر روی سختزایی و نمره در بدنی گوساله 1یاا وزن

رابطه با نتایگ این آزمایش میتوان گتات ایان اسات کاه

گوسالهها نداشت.

چربی جیره میتواند باعث کاهش اکسایده شادن گلاوکز

در ایاان رابطااه کااراه و همکاااران ( )1920اثاارا سااطو

برای سنتز چربی گردد ،چرا که چربیهامیتوانند باعاث

مختلف انرمی جیره گاوهای شایری در دوره آمااده باه

کاهش سنتز درون بافتی اساید چارب در بافات پساتان،

زایش را بر روی وزن بدن و بقای گوسااله هاا بررسای

بافت چربی و سایر بافتها گردند.

کردند .در این آزمایش از سه ساط انارمی کاه عباار
بودند از جیره کنترل کاه محتاوی انارمی تووایه شاده
( 1919 ) NRCبااود و دو جیااره دیگاار کااه بااه ترتیااب
CALF VIGOR

1
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جدول  -1ترکیب جیره های قبل زایش
مواد غذایی درود ماده خشک جیره

جیره 1

جیره 7

جیره 0

یونجه خشک

07/44

07/4

07/4

ذر سیلو شده

71/30

71

71

-

1/34

-

دانه جو

11/00

11/07

11/07

دانه ذر

0/4

4/0

0/1

دانه گندم

0/97

0/97

0/97

کنجاله سویا

0/42

0/00

1/90

کنجاله کانوال

7/31

7/32

1/00

سبوس گندم

4/2

0/49

4/0

3/0

3/0

3/0

3/39

3/39

3/39

3/0

3/0

3/0

دی کلسین فستا

3/12

3/12

3/12

کلرید آمونیوم

1/01

1/01

1/01

پروپلین گالیکول

1/79

1/79

1/79

سولتا منیزین

3/70

3/70

3/70

سنگ آهک

3/07

3/07

3/07

-

-

0/11

پودر چربی

مکمل معدنی

*

نمک
مکمل ویتامینه

**

دانه کامل سویای حرار داده شده

* حاوی  3/331 ،3/1 ،3/1 ،0 ،7 ،3/0 ،0 ،21 ،90 ،190و  0گرم در کیلوگرم به ترتیب از کلسین ،فستر ،سدین ،منیزین،
آهن ،مس ،منگنز ،روی ،کبالت ،ید ،سلنیوم و آنتی اکسیدانت
** ویتامین  033333(Aواحد بین المللی) ،ویتامین  133333( Dواحد بینالمللی) ویتامین  133( Eمیلیگرم) بود.
 -تتاو کاتیون-آنیونی :جیره یک ،-10/4 :جیره دو ،-10/4 :جیره سه( -10/0 :میلی اکی واالن در  133گرم)

جدول  -2غلظت انرژی و مواد مغذی (درصد ماده خشک) انرژی خالص شیردهی (مگا کالری بر کیلوگرم)
جیره بل زایش
ماده مغذی

تیمار  1تیمار  7تیمار 0

ماده خشک

07/37

07/39

07/31

پروتنین خام

10

10

10

عصاره اتری

7/40

0/47

0/47

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

00 /1

02

00 /1

الیاف نا محلول در شوینده اسیدی

77/0

77/0

77/0

کربوهیدرا غیر فیبری

02/7

00/1

00/4

الیاف علوفهای

79/02

79/04

79/04

انرمی خالص شیر دهی

1/03

1/07

1/07
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جدول  – 3مجموع میانگین حداقل مربعات تغییرات نمره بدنی و ماده خشک مصرفی بر حسب کیلوگرم در روز (قبل زایش)
گاوهای تغذیه شده با منابع مختلف چربی در دوره آماده زایش
عنوان

کنترل

ماده خشک مصرفی

پودر چربی دانه

SEM

P-Value

سویا
BCSa
BCS$#
تغییرا نمره بدنی

*

11/00

11/22

11/0

3/011

NS

0/0

0/0

0/0

-

NS

0/170

0/70

0/70

3/10

-3/020

-3/70

-3/70

3/14

NS
NS

*نمره بدنی دامها در  -03دوره انتظار به زایش * #نمره بدنی دامها در روز زایش
 :NSغیر معنی دار

جدول  -4مجموع میانگین مربعات و میانگین خطای استاتدارد ( )SEMبرای وزن گوساله های بدنیا آمده بر حسب کیلوگرم در روز

عنوان

کنترل

پودر چربی

دانه سویا

00

04/42

وزن گوساله ها 04/70

P-Value SEM
1/2

*NS

* :NSغیرمعنی دار

هنچنان که از نتایگ جدول  0ابل برداشت است تتااو

با مکملهای چربی نسبت به گوساالههاای گاروه کنتارل

معنیداری در مقدار گلوکز پالساما باین گاروه کنتارل و

دارای تری گلیسرید پایینتری بودند.

گروه همراه با سویای حرار داده شاده مشااهده مای-

مشااابه بااا گلااوکز ،بااه نظاار ماایرسااد کااه رویااه غلظاات

شود غلظت گلوکز پالسما در گوساله های بدنیا آماده از

تریگلیسرید ،در گوساله ها از رویه غلظت تریگلیسارید

گاوهای تغذیه شده با منابع چربی در مقایساه باا گاروه

در مادران این گوساله ها تبعیت میکند .از اینرو میتوان

کنترل و همچنین در گوسالههای به دنیا آمده از گاوهای

این گونه بیان کرد که فراسنجههای خونی در گوسالههاا

تغذیه کننده از دانه سویای حرار داده شده نسابت باه

تازه به دنیا آمده تحات تااثیر جیاره آبساتنی گاوهاا در

گروه تغذیه کننده با پودر چربی از لحا عاددی بیشاتر

دوره آماده به زایش رار میگیرند .این تناایگ باا نتاایگ

می باشد .این نشان می دهد که گوسالههاای حاوال از

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

گاوهای گروه سه نسبت به گوساالههاای حاوال از دو

( )1919مطابقاات ماایکنااد .المگلیااا و همکاااران ()1992

گروه دیگر از لحاظ وضعیت گلوکز و وضعیت بادنی در

تاثیرا افزودن مکمل چربی بر جیره بل از زایش را بار

شرا خوبی رار دارند .این رویاه در غلظات گلاوکز در

روی مقاومت باه سارما ،هورماونهاا و فراسانجههاای

گوسالهها با رویه غلظت گلوکز در مادران این گوسالهها

متابولیکی گوسالههاا بررسای کردناد .در ایان آزماایش

مطابقت دارد .در رابطه با تری گلیسیرید پالساما تتااو

دام ها جیرههاای ایزوانرمیاک و ایزونیترومناوس را کاه

معناای داری در  0گااروه از گوسااالههااا مشاااهده نشااد.

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

همچنین گوسالههای به دنیا آمده از گاوهای تغذیه کننده

کردند .افزودن  4/9درود چربی باه جیاره در طاول 00
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پالسما را در گوسالههای تازه به دنیا آمده افزایش داد.

جدول -5مجموع میانگین حداقل مربعات غلظت فراسنجههای خونی گاوهای تغذیه شده با منابع مختلف چربی
شاخص

پودر چربی

کنترل

SEM

دانه سویا

*

P-Value

میلی گرم در دسی لیتر

1*7

#7*0

1*0

گلوکز

01/19b

01/91b

17a

0/07

3/1

3/332

3/31

تری گلیسیرید

17/14

13/10

2/01

7/22

3/49

3/19

3/01

3/92

3/21

3/90

3/72

3/70

3/17

3/02

NEFA

**

* a,bحروف غیر مشابه ،تتاو معنی دار در آزمون توکی (** )P>3/30اسیدهای چرب استریته نشاده ( ( )Nonesterified Fatty Acidsمیلای
مول بر لیتر)  :1#جیره کنترل  :7جیره همراه با پودر چربی  :0جیره همراه با سویای حرار داده شد

جدول  - 6مجموع میانگین حداقل مربعات غلظت فراسنجههای خونی گوساله های تازه به دنیا آمده از گاوهای تغذیه شده با
*

منابع مختلف چربی

کنترل

شاخص

پودر چربی

دانه سویا

SEM

P-Value

میلی گرم بر دی سی لیتر

گلوکز

00b

12/0ab

99/1a

0/1

3/330

تری گلیسیرید

1/02

4/02

0/04

1/04

NS

*  a,bحروف غیر مشابه ،تتاو

معنی دار در آزمون توکی

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

گشت

و همچنان که گتته شد می تواند در بهبود

وضعیت ایمنی گوسالهها اهمیت داشته باشد.

مقاومت به سرما بود .وزن گوسالههای به دنیا آمده از
گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی مکمل چربی افزایش

تشکر و قدردانی

یافته بود ،ولی بین گوسالهها تتاوتی در وضعیت نمره

از معاونت محترم پژوهشی پردیس کشاورزی و مناابع

بدنی مشاهده نشد (المگلیا و

طبیعی دانشاگاه تهاران ،همکااران ایساتگاه آموزشای و

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

پژوهشی و کارکنان آزمایشگاه تغذیه گروه علاوم دامای

نتایگ این پژوهش ،با نظر به اینکه تتاو معنی داری در

دردانی بعمل می آید .همچنین از مسنولین شرکت کانی

ماده خشک مصرفی گاوها آبستن و همچنین در وزن

دام و تهران دانه به علت تامین مکمل چربای و همکااری

گوساله های تازه به دنیا آمده مشاهده نگردید ،با این

در اجرای طر تشکر میگردد.

بدنی و نمره در

حال گاوهای تغذیه شده با سویای حرار

داده شده

نسبت به گاوهای گروه کنترل و گروه همراه با پودر
چربی ،مقدار غلظت گلوکز پالسمایی باالتری را تجربه
کردند .این افزایش در غلظت گلوکز پالسما ،به طور
معنیداری در گوسالههای تازه به دنیا آمده نیز مشاهده

1313 سال/1  شماره24  جلد/نشریه پژوهشهاي علوم دامی
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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

