
  1400پاییز 3، شماره 13 نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد321

 
پژوهشی -مقاله علمی  

هاي شیرخوار هلشتاین بر در جیره استارتر گوسالهبررسی اثر متقابل روغن سویا و علوفه یونجه 
 هاي خونی اي و متابولیتهاي رشد، تخمیر شکمبهعملکرد، فراسنجه

 
  5حسن صدري ، 4، مهدي میرزایی3چناري، مهدي کاظمی بن*2جوعلی، یونس 1اباذر کریمی

  10/01/1399تاریخ دریافت:     
 03/08/1399تاریخ پذیرش: 
 

بررسی اثر متقابل روغن سویا و علوفه یونجه در جیره استارتر گوساله. 1400جو، م. کاظمی بن چناري، م. میرزایی، و ح. صدري.علیي. ، ا.، کریمی
  .321-334): 3(13. پژوهشهاي علوم دامی ایران هاي خونیاي و متابولیتهاي رشد، تخمیر شکمبههاي شیرخوار هلشتاین بر عملکرد، فراسنجه

  
 

  چکیده
سویا در جیره   شکمبه     جهت بررسی اثرات افزودن روغن  شد، تخمیر  صفات ر ستارتر بدون علوفه و حاوي علوفه بر عملکرد،   هاياي و متابولیتهاي ا

ساله  40خونی تعداد  سنی      رأس گو شتاین با میانگین   کامالً طرحکیلوگرم در یک آزمایش فاکتوریل در قالب  39±2/2 روز و میانگین وزنی 3شیرخوار هل
صادفی  شامل:      10تیمار و  4با  ت شی  ستفاده قرار گرفتند. تیمارهاي آزمای شاهد)؛ (   خوراك آغازین ) 1تکرار مورد ا سویا ( خوراك ) 2بدون یونجه و روغن 
درصد یونجه. مدت   15درصد روغن سویا و    3حاوي خوراك آغازین ) 4درصد روغن سویا؛ (   3حاوي  خوراك آغازین) 3درصد یونجه؛ (  15حاوي آغازین 

صرفی روزانه اندازه  خوراك آغازین روز بود. 63آزمایش  شد. وزن کشی گوساله    م سنجه  گیري  شد، فرا سنجه  pHهاي خونی، تعیین ها، فاکتورهاي ر و فرا
ترین وزن از شیرگیري مربوط به  مصرفی کاهش پیدا کرد و کم  خوراك آغازین هاو یونجه در جیره گوساله هاي شکمبه انجام شد. با افزودن روغن سویا    

شکمبه      ارتفاع جدوگاه و هیپ در این تیمار کاهش یافتاین تیمار بود و همچنین  سیدهاي چرب فرار  سبب کاهش کل ا سویا و یونجه  صرف روغن  ي ا. م
بود). استفاده از یونجه سبب کاهش غلظت پروپیونات و بوتیرات    4تا  1میلی مول در لیتر براي تیمارهاي  2/78و  4/90، 9/89، 1/93شد (به ترتیب برابر  

کل سرم را کاهش و غلظت کلسترول سرم خون را غلظت گلوکز، پروتئیندر شکمبه شده ولی سطح استات را افزایش داد. اثر متقابل یونجه و روغن سویا 
ستفاده   ستفاده از روغ  از یونجه سبب افزایش غلظت اوره خون و کاهش غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات شد.   افزایش داد. ا ن با توجه به نتایج این آزمایش، ا

  گردد.هاي خونی توصیه نمیاي و فراسنجهسویا به همراه یونجه به دلیل کاهش عملکرد رشد، تاثیر منفی بر تخمیر شکمبه
  

 هاي شیرخوار.اي، روغن سویا، سطح علوفه، گوسالهتخمیر شکمبه :کلیدي هايواژه
  

  1مقدمه
شکمبه فر      سعه  شد و تو یندي پیچیده بوده که به میزان باالیی آر

غذیه       تدابیر ت تاثیر  هاي جیره  ). ویژگی20و  9گیرد. (اي قرار میتحت 
تارتر و اقالم مواد مغذي    ــ چربی، پروتئین و علوفه ارتباط    همچوناسـ

شیرگیري موفق دارد که در نهایت       شکمبه و از  شد مناسب  زیادي با ر
                                                        

 انشکدهد گروه علوم دامی، استادیاردانشجوي دکتري تغذیه نشخوارکنندگان و  -2، 1
  ، ارومیه، ایران.کشاورزي، دانشگاه ارومیه

ستادیار گروه علوم دامی،دانشکده    -4، 3 شیار و ا شگاه اراك   دان ، ، اراكکشاورزي، دان
  ایران.

شد (      می شته با شیر تاثیر دا سه جایگزین و تولید  ). 23تواند بر آینده تلی
ــتفاده از چربی  ها به دلیل کاهش گرد و غبار جیره، افزایش انرژي      اسـ

ــکمبــهجیره و قــابلیــت کــاهش تولیــد متــان در تخمی اي در ر شـ
هاي اخیر ). در سال 15و  45نشخوارکنندگان مد نظر قرار گرفته است (  

ند یکی از مهم   یان کرد بات مواد محققین ب غذي در جی  ترین ترکی ره م
ــعه  گوســاله ــبب افزایش مصــرف خوراك و توس ــیرخوار که س هاي ش
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شیرگیري می    شد ( ها میشود، چربی شکمبه در پیش از  ). در 27و  9با
)، کدخدایی و همکاران 26مطالعات انجام شده توسط هیل و همکاران (

ــت که  34چناري و همکاران () و کاظمی بن33( ــده اس ) مشــخص ش
ساله    ستفاده از چربی در جیره گو سبب افزایش بهبود    ا شیرخوار  هاي 
ست. همچنین دو  ) بیان کردند که 18و همکاران ( ریوبازدهی گردیده ا

ستفاده از چربی به جا  سته در جیره گوساله    ا شا  ها افزون بر افزایشي ن
اي، هاي شکمبه سطح انرژي سبب کاهش تولید متان توسط میکروب    

شـــود. اما در مطالعات افزایش عملکرد رشـــد و بهبود بازده انرژي می
ــاله ــتفاده از چربی در گوسـ ــرف خوراك را با اسـ ها دیگر کاهش مصـ

شاهده کرده  سطح چربی    نظر می). در هر حال به 50و  37اند (م سد  ر
هاي      ید ــ بت اسـ ــ ــرفی، منبع آن و نسـ لب بر عملکرد    مصـ غا چرب 

ست. با توجه به پژوهش    گوساله  شته ا شیرخوار تاثیر دا جام هاي انهاي 
 شیرخوار اثراتهاي شده در زمینه مصرف منابع چربی در جیره گوساله 

با مواد مغذي دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته         ــرف آن  بل مصـ متقا
  .  است

سال  ستفاده از علوفه در  در  هاي اخیر محققین گزارش کردند که ا
ساله  شکمبه    جیره گو سبب بهبود عملکرد  شیرخوار  رد اي و عملکهاي 

اي ) و کاهش رفتارهاي غیرتغذیه22)، تحریک نشخوار (40و  31رشد (
جیره در   ) شــده اســت. هرچند اســتفاده از ســطوح زیاد علوفه   44(

ساله  شیرخوار گو شکمبه (        هاي  ضعیف  سعه  شدن  49سبب تو )، پر 
ــد         کاهش رشـ تاً  های ــتگاه گوارش، کاهش مصـــرف خوراك و ن دسـ

  ). 21هاي شیرخوار خواهد شد (گوساله
به اینکه چربی (به ویژه چربی      با ایج    با توجه  باع)  ــ د اهاي غیر اشـ

هاي پوشش فیزیکی روي الیاف مانع دسترسی و اتصال میکروارگانیسم
)، لذا هضم الیاف کاهش یافته  16و  11، 8شوند ( اي میهاضم شکمبه  

تاثیر قرار می      حت  ــرف خوراك نیز ت باً مصـ عاق گاهی   و مت ته  گیرد. الب
). گزارشاتی وجود دارد  32و  19خالف این مطلب نیز بیان شده است (  

اي الیاف که با مصـــرف دهد کاهش هضـــم شـــکمبهکه نشـــان می
 کاهش اسید استیک، متان  افتد منجر به هاي غیراشباع اتفاق می چریی

ــید پروپیونیک می   ــود که می و افزایش اسـ توان با افزایش الیاف یا   شـ
ــکل را کاهش داد ( ). همچنین گاهی فرض بر 16و  11علوفه این مش

ــت که در   ــبت  خوراك هاي آغازین   این بوده اسـ حاوي علوفه که نسـ
صرف    ازاي هر واحد از خوراك کاهش میانرژي به ست م یابد، ممکن ا

. )7(غن با سطح انرژي باالتر بتواند افت غلظت انرژي را کاهش دهدرو
ــیات متناقض و همچنین با توجه به مطالعات            لذا با توجه به این فرضـ
محدود در رابطه با اثر متقابل بین چربی مصــرفی و ســطح منبع الیاف 

هاي شــیرخوار، آزمایشــی با بررســی اثرات روغن ســویا در در گوســاله
ــنجههاي جیره ــتارتر با و بدون علوفه بر عملکرد، فراس ــد، اس هاي رش

هاي شــیرخوار  هاي خونی در گوســاله اي و متابولیتتخمیر شــکمبه 
  هلشتاین طراحی و انجام گردید. 

  
  مواد و روش ها 

شهرستان    واقع درپژوهش حاضر در گاوداري صنعتی آوین دشت    

ستان قزوین انجام گرفت    ستان ا ساله  راس 40 از بدین منظور. تاک  گو
شتا    یوزن نیانگیم و روز3یسن  نیانگیم با شده  متولد تازه ماده نیهل

یار  لوگرمیک 39  تکرار 10 و مار یت 4  با کیلوگرم)  2/2(انحراف مع
.  اســتفاده گردید)2×2ی در قالب طرح فاکتوریل (تصــادف کامالًطوربه
ــیآزما يمارهایت ــامل یش بدون مکمل روغن و خوراك آغازین ) 1 :ش

خوراك ) 3درصــد یونجه؛ ( 15با خوراك آغازین ) 2یونجه (شــاهد)؛ 
صد   3با خوراك آغازین )  4درصد مکمل روغن سویا؛ (   3با آغازین  در

ساعت   24ها در گوساله  بودند. درصد یونجه  15مکمل روغن به همراه 
ل ضــدعفونی ناف با محلو شــده واول پس از تولد، از مادران خود جدا 

شی و پس از  انجام گرفت تنتورید  نتقل مهاي انفرادي به باکس وزن ک
تغذیه شد  اولیه تولد ساعت 8 در ولیتر آغوز در دو نوبت  4سپس شدند.

ــوم با ثبت داده ــالهاز روز س ــد و وزن گوس ــروعهاي رش   ها آزمایش ش
صبح و ساعت    8ها روزانه در دو نوبت (ساعت  شیردهی گوساله  گردید. 

برنامه شیردهی گوساله ها در همه تیمارها یکسان بود    . شد  ام) انج16
ساله      صرفی تا پایان دوره براي گو شیر م شابه بود. جیره  و حجم  ها م

صورت آزاد در اختیار گوساله قرار گرفت    به روز اول آزمایشاز  آغازین
صرف      شتها م ساس ا ستارتر از  گرددتا بر ا شامیدنی نیز همراه با ا  . آب آ

ها قرار گرفت و در اختیار گوساله صورت مصرف آزاد وم بههمان روز س
ســاعت پس از شــیردهی از دســترســی   کیســاعت قبل تا  کیتنها 

روز  14ها از شیر در طی  تغذیه گوساله . شد ها به آب جلوگیري گوساله 
الی  60لیتر و از  7روزگی به مقدار    60الی  15لیتر، از  4اول به مقدار   

ــیر گردیدند که با     63لیتر بود و در روز  3روزگی به مقدار    63 قطع شـ
ــید. جیره  ــیر آزمایش نیز به پایان رس ــی و ترکیب قطع ش هاي آزمایش

  نشان داده شده است. 1ها در جدول شیمیایی آن
ــیمیایی نمونه     ه ها ب  هاي خوراك، ابتدا نمونه   براي انجام تجزیه شـ

ــ میلی 1قطعات  ک، متري آســیاب شــدند. ســپس خاکســتر، ماده خش
ستفاده از روش  ستاندارد اندازه پروتئین خام و چربی خام با ا یري گهاي ا

هاي گیري خاکستر، پروتئین خام و چربی خام نمونهبراي اندازه). 6شد (
له و ســوکســ هاي کوره الکتریکی، کلدالخوراك به ترتیب از دســتگاه

شد.    ستفاده  ستفاده از آون با دماي  مقدار ماده خشک جیره ا  105ها با ا
ــانتی ــد.   24گراد به مدت درجه س ــاعت تعیین ش ــلولیس با  دیواره س

گیري ) اندازه1991سوست و همکاران (  و با روش ون دستگاه فایبرتک 
ها بر اســاس فرمول هاي غیرالیافی نمونه. مقدار کربوهیدرات)48(شــد

  ) محاسبه شد. 43پیشنهاد شده (
ــی، جیره  60در طول  پس از توزین هاي غذایی   روز دوره آزمایشـ

ــاله    ــرف   روزانه در اختیار گوسـ ها قرار گرفت. براي تعیین میزان مصـ
خوراك، قبل از ریختن خوراك وعده صــبح، باقیمانده خوراك روز قبل 

کشی شدند به   ها هر ده روز یکبار وزنآوري و ثبت شدند. گوساله  جمع
بار      6اي که تا پایان آزمایش      گونه  ــل ده روز یک  بار توزین با فواصـ

  صورت گرفته بود. 
دور سینه، عرض هیپ، ارتفاع هیپ، ارتفاع   رشد شامل   فاکتورهاي

س جدوگاه، طول بدن و قد  ستاندارد  لهیبه و در زمان ورود به طرح  متر ا
ري گیاندازه و در زمان آخر دوره پرورشی که برابر روز از شیرگیري بود  
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    . شد

  )گرم در کیلوگرم اساسهاي آزمایشی (برجیرهو ترکیب شیمیایی مواد خوراکی تشکیل دهنده -1جدول 
Table1-Ingredientsofexperimental diets and chemical composition (g/kg DM) 

 1آزمایشی هايجیره
1Experimentaldiets  جیره اجزاء  

Components of diet  SO-AH  SO-NAH  NSO-AH  NSO-NAH  
150  150  150  150  

  دانه جو آسیاب شده
Barley grain ground 

  دانه ذرت آسیاب شده  465  335  435  305
Corn grain ground  

  کنجاله سویا  330  310  330  310
Soybean meal 

  روغن سویا  0  0  30  30
Soy oil 

  2معدنی و ویتامینهمکمل   20  20  20  20
2vit supplement-Min 

15  15  15  15  
  کربنات کلسیم
Calcium carbonate 

10 10 10 10 
  کربنات سدیمبی

Sodium bicarbonate 

  نمک 5 5 5 5
salt 

  اکسید منیزیم 5 5 5 5
Magnesium oxide 

  یونجه خرد شده 0 150 0 150
Alfalfa hay (chopped) 
  ترکیبات شیمیایی
Chemical components  

3.03 3.06 2.98 3.01 
 انرژي قابل متابولیسم (مگاکالري بر کیلوگرم)
Metabolizable energy (Mcal/kg)  

  پروتئین خام (درصد) 22.5 22.5 22.5 22.5
Crude protein (%) 

5.84 5.89 2.85 2.88 
  چربی خام (درصد)
Crude fat (%) 

  غیرقابل حل در شوینده خنثی (درصد)الیاف  14.29 22.21 14.62 23.65

NDF (%) 

  هاي غیرالیافی (درصد)کربوهیدرات 43.2 52.1 45.8 54.9
NFC (%) 

  کلسیم (درصد) 0.9 0.9 0.9 0.9
Calcium (%) 

 فسفر (درصد) 0.4 0.4 0.4 0.4
Phosphorus (%)  

و  یااستارتر با روغن سو یرهج ؛NAH-SOیونجه؛و با  یااستارتر بدون روغن سو یرهج ؛AH-NSOیونجه؛و بدون  یااستارتر بدون روغن سو یرهج ؛NAH-NSOشامل؛  یشیآزما یمارهايت 1
  . یونجهو  یااستارتر با روغن سو یرهج ؛SO-AHیونجه؛بدون 

 1 ید، گرمیلیم100 کبالت، گرممیلی 100 مس، گرممیلی 300 منگنز، گرم 2 روي، گرم 3 گرمآهن، 3 منیزیم، گرم 19 سدیم، گرم 21 فسفر، گرم 90کلسیم، گرم 180 داراي مکمل هرکیلوگرم 2
  .Eویتامین گرمیلیم 100و  Dیتامینو المللیینواحد ب A  ،100000یتامینو المللیبین واحد 500000سلنیوم، گرممیلی

1Treatments including; (1) no soybean oil supplementation with no forage included in the starter (NSBO- NAH); (2) no soybean oil 
supplementation with  alfalfa hay included in the starter (NSBO- AH); (3) soybean oil supplemented with no forage included in the 
starter (SBO- NAH); (4) soybean oil supplemented with  alfalfa hay included in the starter (SBO-AH).  
2 Every kilogram of supplementcontained:180 g of Ca, 90 g of p, 21 g of Na, 19 g of Mg, 3 g of Fe, 3 g of Zn, 2 g of Mn, 300 mg 
of Cu, 100 mg of Co, 100 mg of I,1 mg of Se, 500,000 IU of vitamin A, 100,000 IU of vitamin D and100mg of vitamin E. 
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آزمایش  40هاي تخمیر شــکمبه اي در روز براي تعیین فراســنجه
ــتفاده از پمپ خال و از طریق   ــاله ها با اس ــکمبه از گوس نمونه مایع ش

صبح گرفته     4مري در حدود  لوله ساعت پس از ریختن وعده خوراك 
ــطح   ــد. س ــتفاده از   pHش ــکمبه با اس  Hannaمتر مدل pHمایع ش

Instruments, Villafranca,  گیري شد. ساخت کشور ایتالیا اندازه  
ســپس با اســتفاده از پارچه صــافی دو الیه ضــخیم مایع شــکمبه 

شکمبه به همر   سی  5صاف گردید و   سید    سی  1اه سی مایع  سی ا
گشایی  متافسفریک در لوله فالکون ریخته شد و فریز گردید. بعد از یخ  

نه  نه          نمو عد از نمو ماه ب حدود ســـه  که  کل    ها  ظت  گیري بود، غل
ها شامل استات، بوتیرات، پروپیونات فرار و به تفکیک آنچرباسیدهاي

ل که شام )BCVFA(دار فرار شاخه چربو همچنین مجموع اسیدهاي
 modelوالرات و ایزووالرات بود توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل  

CP-9002, Chrompack, Delft,   .ساخت کشور هلند انجام گرفت  
ــنجه   هاي خونی (گلوکز، پروتئین کل، آلبومین،   براي تعیین فراسـ

سی بتا سرید، نیتروژن اوره بوتیرات، تريهیدروک سترول  اي خون، کلگلی
سفراز    آمینوآالنین سپارتات آمینوتران سفراز و آ شی،   42 ) در روزتران آزمای

سیاهرگ وداج خون   ساعت بعد از خوراك  4 صبح از  گیري دهی وعده 
ــد. نمونه ــگاه، به مدت انجام ش  15هاي خون پس از انتقال به آزمایش

ــرعت      با سـ ــده ( ــانتریفوژ شـ دور در دقیقه) و پس از   3000دقیقه سـ
 -20گیري، در دماي م تا زمان اندازههاي ســرجداســازي ســرم، نمونه

هاي خونی با گیري فراســنجهگراد نگهداري شــدند. اندازهســانتیدرجه
ستفاده   ستفاده از کیت ا شرکت پارس آزمون و با روش  با ا هاي تجاري 

 د. گیري شدنسنجی نوري با دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازهطیف
ــتفاده از نرم   ها، تجزیه تحلیل آمار    آوري دادهپس از جمع ي با اسـ

انجام شــد. قابل ذکر اســت که   Mixedو رویه  SAS (2003)افزار 
گیري نشــده بودند (مانند نمونه ها که در واحد زمان اندازهبرخی از داده

ــکمبه) با رویه   مورد آنالیز آماري انجام گرفتند.  GLMخون و مایع شـ
 معادله مدل آماري مورد استفاده: 

Yijk = μ + SOi + Fj + Wk + (SO×W)ik + (F×W)jk + 
(SO×F)ij + (SO×F×W)ijk + β(Xi- X̅) + eijk بود. که در آن  

Yijk ،شاهده صفر و       :SOi : مقدار هر م سطح  سطح روغن (با   3اثر 
صد)،   صفر و      : Fjدر سطح  صرفی ( با  سطح یونجه م صد) و   15اثر  در

W: ــه میانگیناثر زمان نمونه ــتفاده از روش گیري بود. مقایس ها با اس
LSMEANS    صد به  5صورت گرفت و سطح احتمال عنوان سطح  در

 داري منظور گردید.معنی
  

  نتایج و بحث
 مصرف استارتر، افزایش وزن روزانه، و بازدهی

ستفاده از   نتایج مربوط به سویا در جیره ا هاي آغازین با و بدون روغن 
ساله    شد گو شیرخوار در جدول  علوفه بر عملکرد ر شان داده   2هاي  ن

صرف      ست. میزان م تحت تاثیر اثر متقابل روغن خوراك آغازین شده ا

هایی که روغن که گوســالهطوريســویا و علوفه یونجه قرار گرفت به
رف ترین میزان مصسویا به همراه علوفه یونجه دریافت کرده بودند کم 

 بررسی افزایش   ).P>05/0(ها داشتند  را در مقایسه با سایر گروه   خوراك
سبب تمایل به کاهش در   SO-AHداد که تیمار وزن روزانه نیز نشان  

داشـته اسـت که سـبب     افزایش وزن روزانه نسـبت به تیمارهاي دیگر 
داري در این تیمار نسبت  شده است وزن از شیرگیري به صورت معنی     

  به تیمارهاي دیگر کاهش یابد.
با افزودن روغن کتان و کانوال در  )26در مطالعه هیل و همکاران (

گ نینتاجایگزین شیر گوساله ها میزان خوراك مصرفی افزایش یافت. ب
ستفاده از  13و همکاران ( درصد چربی در جیره   5) گزارش نمودند که ا

ساله    ستارتر گو صرف  ا  و افزایش خوراك آغازینها تاثیري بر میزان م
) گزارش کردند اضــافه 14وزن روزانه ایجاد نکرد. کفري و همکاران (

ها ســـبب کاهش درصـــد چربی در جیره آغازین گوســـاله 5/3کردن 
ستفاده از سطح        10مصرف خوراك شد. همچنین در گزارش دیگري ا

صد چربی در جیره گوساله   سبت به گروه   در صرف خوراك ن ها میزان م
ــاهد کاهش    ــان دادند که افزودن 26. هیل و همکاران (  یافت  شـ ) نشـ

سویا به  ساله  روغن  شیرگیري    جیره گو شیرگیري و بعد از  هاي قبل از 
ضر کم     ترین مصرف  سبب کاهش مصرف خوراك گردید.در مطالعه حا

هایی بوده اســت که ترکیب روغن  مربوط به گوســاله  خوراك آغازین
توان بیان اند، میســویا و علوفه یونجه در جیره اســتارتر مصــرف کرده

ــت رابطه متقابل بین این دو     ــتهاي    داشـ توانســـته تاثیر منفی بر اشـ
ساله  شباع ممکن         گو سیدهاي چرب غیر ا شد. ا شته با شیرخوار دا هاي 

صله بین وعده     ست از طریق کاهش اندازه میل غذایی و یا افزایش فا ا
  .)24غذایی، میزان خوراك مصرفی را کاهش دهد (

ــرف خوراك      ــویا میزان مصـ در این آزمایش با افزودن روغن سـ
سبت به تیمار  بدون مکمل روغن سویا از لحاظ عددي افزایش یافت.   ن

رسـد که عدم وجود سـطح باالي الیاف در این تیمار سـبب    به نظر می
ــت. بر خالف   ــرف خوراك در تیمار حاوي روغن گردیده اس بهبود مص

ستفاده از مکمل       شده مشخص شده است که ا هاي چربی مطالب ذکر 
شــود و در مصــرفی میازاي هر واحد خوراك ســبب افزایش انرژي به

ها قبل از شیرگیري این افزایش انرژي سبب بهبود افزایش وزن گوساله
ــیرگیري می ــخ در قبل از ش ــود که این پاس ها مربوط به نوع چربی ش

صرفی نیز می  شد ( م ستفاده از     3با ست که ا شده ا ). در هر حال گزاش 
نه        ــرفی، افزایش وزن روزا کاهش خوراك مصـ یل  به دل ماهی  روغن 

) بیان کرده اســت که افزودن مکمل چربی 4ش یافته اســت. آلن (کاه
ستوکینین          سی شتر هورمون کوله  سازي بی سبب آزاد  ی مدر جیره دام 

که این هورمون یک اثر کاهنده اشتها روي کبد داشته و مصرف     شود 
 مقدم جهانی مطابق با نتایج پژوهش حاضر،دهد. خوراك را کاهش می

ستفاده  31( و همکاران صد   10) گزارش کردند که ا به  علوفه یونجهدر
 خوراك آغازینمصرف  ها گوساله  کنسانتره در  تو پل خرد شده  صورت 

ــد پرزهاي شــکمبه تحت تاثیر   تحت تاثیر قرار نگرفت.و عملکرد  رش



  325...در جیره استارتر بررسی اثر متقابل روغن سویا و علوفه یونجه کریمی و همکاران، 

فه و افزودن علو از جمله بوتیرات و پروپیونات بوده اسیدهاي چرب فرار
سبب کا   ستات  شد.    به دلیل تولید ا شکمبه خواهد   هش توسعه پرزهاي 

سانتره   تغذیه خوراك هاي شد     اي کن شده و ر شکمبه تخمیر  در داخل 
شکمبه         سطح داخلی اپیتلیوم  صا پرزهاي که  صو  –بافت مخاطی، خ

   )5،39(نماید.پوشانند تحریک مینگاري را می
ساله   خوراك  ترینبا توجه به اینکه کم صرفی مربوط به گو هایی م

ــویا و علوفه یونجه در   ــت که ترکیب روغن س  خوراك آغازینبوده اس
توان بیان داشت رابطه متقابل بین این دو توانسته   اند، میمصرف کرده 

  هاي شیرخوار داشته باشد. تاثیر منفی بر اشتهاي گوساله
ــتوف و همکاران (   با کاهش     30در این رابطه هریسـ ) بیان کردند 

زایش تعداد باندهاي دوگانه در اسیدهاي چرب از درجه اشباع بودن و اف
هاي میزان قابلیت هضـم الیاف و انرژي دریافتی براي میکروارگانیسـم  

شکمبه کاسته شده و کاهش مصرف خوراك را به دنبال خواهد داشت      
هاي که روغن ســویا به شــود گوســالهدر این مطالعه نیز مشــاهده می

ترین میزان مصرف خوراك  د کمهمراه علوفه یونجه دریافت کرده بودن
شتند. با کاهش مصرف خوراك در این تیمار       سبت به سایر گروه دا را ن

ساله   شان داد و وزن گو ی هایافزایش وزن روزانه نیز تمایل به کاهش ن

ند در زمان از          ــرف کرده بود جه مصـ به همراه یون یا  ــو که روغن سـ
ــیرگیري کم ــد کاهش در  10ترین مقدار بود که حدود ش وزن از درص

ــبت به تیمارهاي دیگر رخ داد. به نظر         ــیرگیري در این تیمار نسـ شـ
ر تواند تاثیر منفی برســد اثر پوشــانندگی الیاف توســط روغن می  می

سبب می        شد و  شته با ضم مواد مغذي دا گردد که تخمیر به قابلیت ه
جام نگردد (  بانی و همکاران (  35خوبی ان که    25). قر ند  ــان داد ) نشـ

هفته اول سبب افزایش   3ها در ن سویا در جیره گوساله  استفاده از روغ 
ــم مواد   ــبب کاهش قابلیت هض ــکور مدفوع گردید که در نهایت س اس

هاي شیرخوار شد. با اینکه مغذي و به دنبال آن کاهش رشد در گوساله
سخ  سخ منفی ( پا سخ 25هاي متفاوتی مانند پا و  29هاي مثبت () و یا پا

ستفاده از  34 ساله ) در زمان ا شیرخوار  منابع مختلف چربی در گو هاي 
صورتی           شان داد در  ضوح ن ضر به و ست، اما مطالعه حا شده ا شاهده  م
شده           ستفاده  شده به همراه علوفه یونجه ا صرف  سویاي م که روغن 
باشـد وزن از شـیرگیري را کاهش خواهد داد. گزارش شـده اسـت که     

شباع (رو   سیدهاي چرب غیر ا  غن سویا) اثرات تغذیه بیش از حد منابع ا
ســمی روي میکروب هاي شــکمبه دارند که می توانند ســبب کاهش 

   ).35هضم خوراك شوند که در نهایت وزن شیرگیري کاهش می یابد (
 

  هاي شیرخوار هلشتاینگوسالههاي آزمایشی روي استارتر مصرفی، میانگین افزایش وزن روزانه و بازده خوراك اثر تیمار  - 2جدول 
Table 2-Least square means for starter intake, ADG and feed efficiency in dairy calves fed soy oil with different dietary 

starter forage level (0 vs. 15%, DM basis) (n = 10 calves per treatment). 

P-value   1هایآزمایشیجیره 
1Experimentaldiets  

 
 
 متغیرها
parameters SO*AH AH SO SEM SO  NSO  

AH NAH AH NAH 

0.05 0.90 0.58 56.96 494c 612a 636a 532ab استارتر مصرفی، گرم در روز 
Starter intake, g/d 

 شیر مصرفی، گرم/ ماده خشک/روز 651 649 650 651 22.42 0.95 0.98 0.99
Milk intake, g/DM/d 

 ماده خشک مصرفی (شیر+استارتر)، گرم در روز 1183 1287 1263 1146 60.27 0.60 0.91 0.06
Total DMI, (milk + starter), g/d 

 میانگین افزایش وزن روزانه، گرم در روز 640  607 675 554 34.19 0.80 0.02 0.08
Average daily gain, g/d 

 وزن بدن، کیلوگرم            

Body weight, kg 

 آغازین  40.0  40.5 39.8 39.2 0.80 0.36 0.90 0.50
Initial 

0.05 0.01 0.48 1.88 72.7b 80.4a 76.9ab 78.4a ازشیرگیري 
weaning 

0.71 0.03 0.90 0.03 0.50 0.58 0.51 0.57 
 بازده خوراك2
Feed efficiency2 

a,b معنی دار می باشند (هاي هر ردیف با حروف غیرمشترك داراي اختالف میانگینP<0.05 .(  
و  یااستارتر با روغن سو یرهج ؛NAH-SOیونجه؛و با  یااستارتر بدون روغن سو یرهج ؛AH-NSOیونجه؛و بدون  یااستارتر بدون روغن سو یرهج ؛NAH-NSOشامل؛  یشیآزما تیمارهاي 1

 . یونجهو  یااستارتر با روغن سو یرهج ؛SO-AHیونجه؛بدون 
  .یمصرف کل ماده خشک یلوگرمبر ک افزایش وزن بدنکیلوگرم  2

a,bMeans within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
1Treatments including; (1) no soybean oil supplementation with no forage included in the starter (NSBO- NAH); (2) no soybean oil 
supplementation with  alfalfa hay included in the starter (NSBO- AH); (3) soybean oil supplemented with no forage included in the starter 
(SBO- NAH); (4) soybean oil supplemented with  alfalfa hay included in the starter (SBO-AH).  
2Kilogram of body weight gain /kg of total dry matter intake. 
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  هاي رشدفراسنجه
ا هاي آغازین با و یجیرهروغن سویا در  استفاده از    نتایج مربوط به

سنجه  ساله   بدون علوفه بر فرا شد گو شیرخوار در جدول  هاي ر  3هاي 
سویا و           شان داد اثر متقابل بین روغن  ست. نتایج ن شده ا شان داده  ن

مربوط دور سینه، طول بدن، دور شکم و   صفات  علوفه یونجه نتوانست  
تاثیر قرار دهد       حت  یپ را ت بل     ).P<05/0(عرض ه قا ما در م فاع   ا ارت

صرف      صورت همزمان م سویا و یونجه به  جدوگاه در زمانی که روغن 
شان داد   شیرگیري کاهش ن  چنینهم. )P>02/0(گردیده بود در زمان از 

ــویا و   ــان داد که مصــرف روغن س نتایج مربوط به ارتفاع هیپ نیز نش
ــیرگیري   ــبب کاهش ارتفاع هیپ در زمان از ش علوفه یونجه هر دو س

ساله   ). P>01/0(گردیدند  شیرگیري در گو ي هابا توجه به اینکه وزن از 
تغذیه شــده با ترکیبی از روغن ســویا و علوفه یونجه کاهش پیدا کرده 

رســد با توجه به همبســتگی مثبت بین وزن و رشــد   بود، به نظر می
ــتاي این کاهش وزن می ــد. تاثیرکاهش ارتفاع جدوگاه نیز در راس  باش

ضر   منفی علوفه یونجه و روغن به تنهایی بر ارتفاع هیپ در مطالعه حا
ــت. خان و همکاران (  ــخص گردیده اس ) گزارش کردند که 36نیز مش

ستفاده از   ساله    15ا صد علوفه در جیره گو شیرخوار تاثیري بر  در هاي 
ساله     سکلتی گو شد ا سعدي و همکاران ( ر ) 1ها ایجاد نکرد. همچنین ا

ــان دادند که اســـتفاده از علوفه یونجه در جی      ــاله نشـ ها تاثیر   ره گوسـ
شت. میرزایی و همکاران      معنی ستخوانی ندا شد ا داري را بر عملکرد ر

ساله    40( شده در جیره گو سی اثرات یونجه پودر  شیرخوار  ) با برر هاي 
بیان کردند که دور سینه، عمق بدن، طول بدن، ارتفاع ران، عرض ران 

حت            یان دوره ت پا مان از شـــیرگیري و  گاه در ز جدو فاع  تاثیر  و ارت
 . هاي آزمایشی قرار نگرفتجیره

کاران (      یان و هم مد مل چربی در    2اح ــی اثرات مک با بررسـ  (
ــیرخوار بیان کردند که افزودن چربی به جیره ســبب  گوســاله هاي ش

شد.     سینه  ) 26هیل و همکاران ( همچنینافزایش طول بدن و عرض 
تغذیه شــده با جایگزین شــیر  يهابیان کردند که عرض کپل گوســاله

یر هاي تغذیه شده با جایگزین ش  مکمل شده با چربی نسبت به گوساله   
قاســمی و همکاران اما  بدون مکمل چربی تمایل به افزایش داشــت.

ــی اثرات مکمل  24( با بررسـ له    )  ــا هاي  هاي چربی متفاوت در گوسـ
ــیرخوار گزارش کردند که طول بدن، عرض و ارتفاع کپل و ارتفاع         شـ

از  اســتفادههاي آزمایشــی قرار نگرفته اســت. جدوگاه تحت تاثیر جیره
سید چرب امگا  سبب افزایش برخی   در گوساله  3-منبع ا شیرخوار  هاي 

سنجه  شد گردید ( از فرا صیحی و همکاران ( 34هاي ر ) گزارش 22). ف
ساله  صرف کننده دانه کردند گو شده (غنی از      هاي م سترود  سویاي اک

سه 6-امگا ساله  ) در مقای سترود    با گو صرف کننده دانه کتان اک هاي م
ــده (غنی ــکم بیش3-از امگا ش ــتند. به نظر ) افزایش دور ش تري داش

ــنجهمی ــد تاثیر منفی یا مثبت منابع چربی و یا علوفه بر فراس هاي رس

موالً باشد و معتر از طریق تغییر در سطح خوراك مصرفی میرشد بیش
ــطح خوراك م  در آزمایش  ــد      هایی که سـ باشـ ــرفی کاهش یافته  صـ

  هاي رشد نیز کاهش یافته است.  فراسنجه
 

 ايتخمیر شکمبه
شکمبه  ست.   4اي در جدول نتایج مربوط به تخمیر  ارائه گردیده ا

ــان داد که     ــکمبه تحت تاثیر      pHنتایج پژوهش حاضـــر نشـ مایع شـ
هاي آزمایشــی قرار نگرفت. از طرف دیگر کل اســیدهاي چرب  جیره

که روغن ســویا به همراه یونجه مصــرف گردیده بود   فرار در تیماري
ــان داد  و از طرف دیگر تیماري که در آن روغن  )P=05/0(کاهش نش

ترین مقدار اسید چرب فرار را داشت. با   و علوفه استفاده نشده بود بیش  
ــتارتر حاوي روغن   ــرف خوراك در جیره اس ــطح مص توجه به اینکه س

ــویا و علوفه یونجه کم    ــسـ ــتراي الزم براي تخمیر ترین بود سـ وبسـ
میکروبی کاهش یافته و در نتیجه محصول اصلی تخمیر که اسیدهاي    

تر نیز مشخص شده است که    چرب فرار هستند کاهش نشان داد. پیش  
ضم  سیدهاي         ماده آلی ه سطح ا صلی موثر بر  شکمبه عامل ا شده در 
تر شاي پی). تاثیر منفی چربی بر تخمیر شکمبه 17باشد ( چرب فرار می

ــده اســت (   ). اما نتایج حاضــر نشــان 10و  38به خوبی مشــخص ش
طح اي و ســدهد تاثیر منفی چربی بر تخمیر در حضــور منبع علوفهمی

شد      ست به این دلیل با شتر خواهد بود. این مطلب ممکن ا الیاف باال بی
ا به مواد هکه با ایجاد اثر پوشانندگی چربی بر الیاف دسترسی میکروب   

ــم در          مغذي منبع ال  یافی کاهش یافته و در نهایت ماده آلی قابل هضـ
سیدهاي چرب   37و  17شکمبه کاهش خواهد یافت (  ). کاهش سطح ا

ــد انرژي کل دام را تامین کند ( 70فرار که تا حدود  تواند ) می12درص
رسد جداي از غلظت  سبب کاهش رشد دام گردد. از طرفی به نظر می  

اســیدهاي چرب فرار نیز تحت تاثیر کل اســیدهاي چرب فرار، نســبت 
ات اي که سطح است گونهمصرف علوفه و روغن نیز قرار گرفته است. به  

تولید شده در شکمبه با مصرف الیاف افزایش نشان داد و بر خالف آن     
لی طورکلی محصول اصسطح پروپیونات و بوتیرات کاهش پیدا گرد. به 

پیشــین نیز ســطح  حاصــل از تخمیر الیاف اســتات اســت و در مطالعه
ــد        بوتیرات در جیره ــخوارکنندگان در حال رشـ هایی که علوفه در نشـ

ست (       ست کاهش یافته ا شده ا ستفاده  ). از طرف دیگر با توجه به 46ا
تر بوتیرات و پروپیونات نســبت به زایی بیشمشــخص شــدن انرژي 

)، افزایش مصـــرف علوفه بازدهی مصـــرف خوراك را نیز 5اســـتات (
شاهده گردید (جدول    ) ک39کاهش دهد( ضر نیز م ). 2ه در پژوهش حا

ست.       شکمبه نیز با مصرف روغن کاهش یافته ا سطح پروپیونات مایع 
با توجه به اینکه با اســتفاده از روغن در جیره به اجبار بخشــی از منابع 

یابد و از طرف دیگر نیز پروپیونات در جیره استارتر غالبا غله کاهش می
 ).42باشد (جود در غالت میمحصول تخمیر نشاسته مو
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  هاي شیرخوار هلشتاینهاي آزمایشی روي عملکرد رشدي گوسالهاثر تیمار  - 3جدول 
Table 3-Least square means for growth parameters in dairy calves fed soy oil with different dietary starter forage level 

(0 vs. 15%, DM basis) (n = 10 calves per treatment). 

P-value   1هایآزمایشیجیره 
1Experimentaldiets  

 
 
 متغیرها
parameters SO*AH AH SO SEM SO  NSO  

AH NAH AH NAH 

متردور سینه، سانتی          
Heart girth, cm 

 آغازین 80.7 81.9 80.4 80.6 0.85 0.41 0.47 0.60
Initial 

 از شیرگیري 102.6 103.5 102.2 100.4 1.12 0.12 0.69 0.23
weaning 

مترطول بدن، سانتی           
Body length, cm 

 آغازین 48.9 48.5 49.6 48.5 0.68 0.60 0.27 0.60
Initial 

 از شیرگیري 62.5 62.6 62.8 61.4 1.32 0.76 0.60 0.61
weaning 

مترسانتی عمق بدن،          
Body barrel, cm 

 آغازین 80.2 81.5 80.4 79.0 0.89 0.20 0.95 0.14
Initial 

 ازشیرگیري 115.5 116.3 115.9 114.8 1.76 0.88 0.93 0.71
weaning 

مترارتفاع جدوگاه، سانتی          
Wither height, cm 

 آغازین 81.2 81.7 80.9 82.6 0.81 0.71 0.46 0.18
Initial 

0.02 <0.01 0.12 0.86 93.5b 98.6a 96.6ab 98.0a از شیرگیري 
weaning 

 ارتفاع هیپ، سانتی متر        
Hip height, cm 

 آغازین 79.3 80.8 80.9 80.1 0.80 0.57 0.66 0.19
Initial 

 از شیرگیري 97.0 96.0 95.6 92.4 0.68 0.01> 0.01> 0.12
weaning 

مترعرض هیپ، سانتی          
Hip width, cm 

 آغازین 15.3 15.2 15.2 14.6 0.24 0.16 0.16 0.31
Initial 

 از شیرگیري 20.6 20.8 20.8 19.9 0.60 0.56 0.57 0.36
weaning 

a,b هاي هر ردیف با حروف غیرمشترك داراي اختالف معنی دار می باشند (میانگینP<0.05 .(  
؛ جیره استارتر با NAH-SO؛ جیره استارتر بدون روغن سویا و با یونجه؛ AH-NSO؛ جیره استارتر بدون روغن سویا و بدون یونجه؛ NAH-NSOتیمارهاي آزمایشی شامل؛  1

 ؛ جیره استارتر با روغن سویا و یونجه. SO-AHروغن سویا و بدون یونجه؛ 
a,bMeans within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
1Treatments including; (1) no soybean oil supplementation with no forage included in the starter (NSBO- NAH); (2) no soybean oil 
supplementation with  alfalfa hay included in the starter (NSBO- AH); (3) soybean oil supplemented with no forage included in the 
starter (SBO- NAH); (4) soybean oil supplemented with  alfalfa hay included in the starter (SBO-AH).  

   
سته در      بنابراین به نظر می شا ــت. نتایج رسد مصرف روغن و کاهش وجود ن ــبب کاهش پروپیونات گردیده اس جیره هاي حاوي روغن س
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و یونجه عالوه بر اثر  سویا  دهد مصرف روغن حاضر نشان می  پژوهش 
سیدهاي چرب فرار در    تولید کاهشکه باعث  شان  متقابل سطح کل ا

ــکمبه می   ــبت  شـــوند  مایع شـ اما از طرف دیگر تاثیر انفرادي بر نسـ
شته اند و تخمیر را تحت تاثیر قرار داده    سیدهاي چرب فرار نیز دا اند. ا

اي بیان کرد که از نقطه ر مورد تخمیر شکمبهتوان دطور خالصه می به

شکمبه  صرف هیچ کدام از منابع روغن و  نظر بیوانرژتیک تخمیر  اي م
اي در مطالعه حاضر نبوده است و مصرف    یونجه مناسب تخمیر شکمبه  

به  ها نیز بیش همزمان آن  ــکم تاثیر منفی را بر تخمیر شـ به   ايترین 
  همراه داشته است. 

 
  هاي شیرخوار هلشتایناي گوسالههاي آزمایشی روي متابولیسم شکمبهاثر تیمار  - 4جدول 

Table 4-Least square means for ruminal metabolism in dairy calves fed soy oil with different dietary starter forage level 
(0 vs. 15%, DM basis) (n = 10 calves per treatment). 

P-value   1هایآزمایشیجیره 
1Experimentaldiets  

 
 
 متغیرها
parameters SO*AH AH SO SEM SO  NSO  

AH NAH AH NAH 

0.29 0.11 0.28 0.08 5.55 5.51 5.74 5.50 pH شکمبه  
Ruminal pH 

0.05 <0.01 0.01 2.63 78.2b 90.4ab 89.9ab 93.1a 
100مول در اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر، میلی  

Short chain fatty acids, 
mmol/100 

0.79 <0.01 0.06 1.36 54.3 48.8 51.4 45.1 
 استات
Acetate (A) 

0.26 0.02 <0.01 1.07 29.3 30.7 31.6 35.6 
 پروپیونات
Propionate (P) 

0.60 <0.01 0.01 0.09 1.87 1.60 1.65 1.27 
استات به پروپیوناتنسبت   

Acetate: Propionate 

0.22 <0.01 0.36 1.01 11.1 15.9 11.4 13.6 
 بوتیرات
Butyrate 

 اسیدهاي چرب فرار زنجیرمنشعب 5.64 5.50 4.54 5.16 0.55 0.21 0.67 0.50
BCVFA2 

a,b هاي هر ردیف با حروف غیرمشترك داراي اختالف معنی دار می باشند (میانگینP<0.05 .(  
؛ جیره استارتر با NAH-SO؛ جیره استارتر بدون روغن سویا و با یونجه؛ AH-NSO؛ جیره استارتر بدون روغن سویا و بدون یونجه؛ NAH-NSOتیمارهاي آزمایشی شامل؛  1

 ؛ جیره استارتر با روغن سویا و یونجه. SO-AHروغن سویا و بدون یونجه؛ 
a,bMeans within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
1Treatments including; (1) no soybean oil supplementation with no forage included in the starter (NSBO- NAH); (2) no soybean oil 
supplementation with  alfalfa hay included in the starter (NSBO- AH); (3) soybean oil supplemented with no forage included in the 
starter (SBO- NAH); (4) soybean oil supplemented with  alfalfa hay included in the starter (SBO-AH). 
2 Branched Chain Volatile Fatty Acids. 

 
  هاي خونیفراسنجه

به   تایج مربوط  فاده از   ن ــت یا در جیره اسـ ــو غازین   روغن سـ هاي آ
هاي هاي شیرخوار حاوي علوفه یونجه و یا بدون آن بر فراسنجهگوساله

شیرخوار در جدول  خونی گوساله  ست. عامل    5هاي  نمایش داده شده ا
غلظت گلوکز سرم را تحت تاثیر قرار دادند متقابل یونجه و روغن سویا 

ــاله ــویا و علوفه یونجه  هاي دریافتبه طوري که گوس کننده روغن س
شتند       کم شیرگیري دا سایر تیمارها در قبل از  سبت به  ترین میزان را ن

)02/0<P .(  
ــخ هاي متفاوتی در زمینه مصــرف چربی و علوفه بر ســطح گلوکز پاس

هاي شــیرخوار گزارش شــده اســت. تري و همکاران خون در گوســاله

ستفاده از علوفه  47( ساله تاثیر  ) گزارش کردند که ا یونجه در جیره گو
) 28. هیل و همکاران (داري را در غلظت خونی گلوکز ایجاد نکردمعنی

ــاله  ــد گوس ــیدهاي چرب بر رش ــان دادند اثراس ي بعد از ها در دورهنش
ــد که در حقیقت دلیل این مطلب          ــیرگیري باعث کاهش گلوکزشـ شـ

صرف   ست. معموالً در آزمایش خوراك آغازین کاهش م ی که هایبوده ا
چربی مکمل شده سبب کاهش مقدار خوراك مصرفی گردیده باشد در     

سطح انرژي بدن می    شان دهنده  ش نهایت غلظت گلوکز خون که ن د با
) نشان 24نیز کاهش یافته است؛ اما از طرف دیگر قاسمی و همکاران (

ــطح چربی می   که افزایش سـ ند  ند خون را افزایش    داد ند غلظت ق توا
که روغن سویا و علوفه یونجه با  ايخون در جیره  کاهش سطح گلوکز دهد.

صرف         ست مرتبط با کاهش م شده ا ستفاده  شد.  می خوراك آغازینهم ا با
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 باشد که درهاي مهم انرژي در بدن میعنوان یکی از شاخصگلوکز به
رد. از گیزمان افت خوراك مصرفی به صورت منفی تحت تاثیر قرار می 

ــط روغن و  یدطرف دیگر کاهش پروپیونات تول ــکمبه توس ــده در ش ش
جه می  باشـــد زیرا مهم     یون کاهش گلوکز خون موثر  ند بر  ترین توا

  ). 12باشد (ساز گلوکز در نشخوارکنندگان پروپیونات میپیش
شـاخص دیگر سـطح انرژي در بدن و سـطح توسـعه شـکمبه در      

باشد که  نشخوارکنندگان جوان غلظت خونی بتاهیدروکسی بوتیرات می
صرف یونجه کاهش معنی با  اما تحت تاثیر  .)P>02/0(داري پیدا کرد م

ــرف روغن قرار نگرفت. خان و همکاران        اثر متقابل بین علوفه و مصـ
) مشــخص کردند که میزان غلظت خونی بتاهیدروکســی بوتیرات 36(

ت زیادي باشد که تابعی شاخصی از توسعه متابولیکی دیواره شکمبه می    
ــیرخوارگ ــت و پیامدهاي آن به دورهاز جیره دوره ش هاي ی خواهد داش

رســد افت ســطح بتاهیدروکســی نظر میبعد نیز منتقل خواهد شــد. به
ــده      بوتیرات در خون گوســـاله  ا اند مرتبط ب هایی که با علوفه تغذیه شـ

ــطح پایین ــان س ــکمبه بوده و نش  دهنده بازدهیتر بوتیرات در مایع ش
ــتفاده  کمتر در این تیمار می ــد. اس ــیرخوارگی باش از علوفه در دوره ش

له  ــا بت (  42و  38ها اثرات منفی ( گوسـ یا اثرات مث به همراه  11) و   (
رسد سطح علوفه مصرفی، اندازه قطعات علوفه، داشته است. به نظر می

ــیرخوارگی و حتی اثر متقابل با مواد   ــرف در دوره ش ــروع مص زمان ش
ــخوارکنندگان جوان به   ــخ نش ذار علوفه تاثیر گمغذي دیگر نیز در پاس

  ). 41باشد (
شان داد که عامل روغن سویا سبب افزایش       ضر ن نتایج مطالعه حا

منابع متفاوت اسیدهاي  ).P>05/0(غلظت کلسترول سرم خون گردید 
ــت و متابولیت  ــم هاي متفاوتی در کبد دام خواهند داش چرب متابولیس

شا    شین نیز ن داده بود  نهاي مختلفی نیز تولید می کنند. یافته هاي پی
شده بود          سترول خون  سطح کل سبب افزایش  سویا  صرف روغن  که م

ست که منبع امگا    شان دهنده این ا سویا     6-که ن شده از روغن  تامین 
شده           شر  ساس منابع منت سترول را نیز دارد.  بر ا سیل افزایش کل پتان
مشخص شده است که کبد نشخوارکنندگان جوان قابلیت تبدیل منابع     

س  6-امگا شت که از   HDLترول و همچنین غالبا به کل نیز خواهند دا
صورت خواهد      سترول این فعالیت  سازهاي تولید کل طریق تامین پیش 

چنین غلظت ســرمی پروتئین کل توســط روغن ســویا  هم). 24گرفت(
سطح پروتئین سرم   کاهش  ).P>05/0(داري را نشان داد  کاهش معنی

سویا به دلیل نقل و ان  ش تقال چربی در جیره حاوي روغن    دخون می با
پوپروتئین به صورت آلفا و بتا لیبه دلیل استفاده از پروتئین  می تواند که

ــد چربی  انتقال براي  ــطح کل پروتئین خون     باشـ و به همین دلیل سـ
ده هاي شیرخوار نیز رخ دا که در مطالعه پیشین در گوساله   یافتهکاهش 

ــت ( لب،    34اسـ ما برخالف این مط یان کرد 9( و دپتر بالو ). ا  ند ) ب
مکن که م ندتأثیري روي پروتئین خون ندارد چربی هاي مختلفمکمل

شده         سیدهاي چرب و یا سطح چربی مصرف  ست مربوط به ترکیب ا ا
  در آزمایش باشد. 

بومین گلیسرید، آل هاي خونی از قبیل ترينتایج نشان داد فراسنجه  
ــی قرار         و آنزیم ه نگرفتند ک  هاي کبدي تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشـ

شان دهنده عدم تاثیرگذاري جیره  سالمت کبد بود.    ن شی بر  هاي آزمای
سبب      ستفاده از یونجه  شان داد که ا نتایج مربوط به غلظت اوره خون ن

ست    افزایش غلظت خونی  شده ا . برخالف این مطلب، )P>03/0(آن 
شور و همکاران (  ستفاده از علوفه یونجه در  18دان ) گزارش کردند که ا

ــا ــیرخوار تاثیر معنی  له گوسـ داري را در غلظت خونی نیتروژن  هاي شـ
ــم براي اوره اي ایجاد نکرد. با توجه به اینکه تامین مواد آلی قابل هض

رســد ). به نظر می44باشــد (اي میتر از منابع علوفهکنســانتره بیش
ی بهبود تامین مواد آل اســتفاده از این ســطح علوفه نتوانســته از طریق

شکمبه ر شکمبه سبب کاهش سطح نیتروژن اوره    براي هضم د  اي اي 
ح هاي پیشین افزایش سط  خون گردد و با توجه به یافته و به دنبال آن
ــخوارکنندگان همراه با کاهش بازدهی نیز نیتروژن اوره اي خون در نش
 ).38خواهد بود (

 
  گیري کلینتیجه

 در مطالعه حاضــر مصــرف روغن ســویا و علوفه یونجه به تنهایی
ــتند. از طرف دیگر تاثیر منفی بر تخمیر شــکمبه اي و ارتفاع هیپ داش

صرف   سویا (به میزان   همزمانم صد) و علوفه یونجه ( به   3روغن  در
درصــد) ســبب کاهش مصــرف اســتارتر، کاهش غلظت     15میزان 

ــکمبه، غلظت کمتر گلوکز خون، وزن از      ــیدهاي چرب فرار در شـ اسـ
گاه گردید. با توجه به شـــرایط شـــیرگیري کمتر، و کاهش ارتفاع جدو

ضر به نظر می  ستفاده از روغن      آزمایش حا صورت تمایل به ا سد در  ر
مان زها، استفاده همسویا و یا علوفه یونجه در دوره شیرخوارگی گوساله

اساس شرایط آزمایش حاضر، فرضیه      باشد. بر این دو قابل توصیه نمی 
ــرف روغن به    منظور جبران افزایش غلظت انرژي جیره توســـط مصـ

حاوي علوفه یونجه، صــحیح  خوراك هاي آغازینســطح انرژي کمتر 
ــد و تخمیر شـــکمبه    نمی ــد و تاثیر منفی بر عملکرد رشـ اي در باشـ

 هاي شیرخوار خواهد داشت. گوساله
 

  تشکر و قدردانی
ناوري             ــی و ف مالی معاونت پژوهشـ یت  با حما ــر  پژوهش حاضـ

شود. دانشگاه ارومیه به انجام رسیده است که مراتب قدردانی اعالم می
قاي        هم ــار، آ ندس افشـ خانم مه یدي میرزایی،  قاي دکتر ام چنین از آ

هاي انجام شده  مهندس موالیی، و آقاي مهندس عربی به دلیل کمک
قدردانی می    مایش  گاوداري   در طول آز ــئولین محترم  گردد. از مسـ

صــنعتی آوین دشــت و پرســنل زحمتکش این فارم نهایت قدردانی به 
یت     ما هت ح جام          ج جام این پژوهش ان به در طول ان جان مه  هاي ه

 گردد.  می
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  هاي شیرخوار هلشتاینکبدي گوسالههاي هاي خونی و آنزیمهاي آزمایشی روي متابولیتاثر تیمار  - 5جدول 

Table 5-Least square means for blood metabolites and liver enzymes in dairy calves fed soy oil with different dietary 
starter forage level (0 vs. 15%, DM basis) (n = 10 calves per treatment). 

P-value   1هایآزمایشیجیره 
1Experimentaldiets  

 
 
 متغیرها
parameters SO*AH AH SO SEM SO  NSO  

AH NAH AH NAH 

0.02 0.11 0.65 3.46 96.8b 110.7a 103.4a 101.0a گرم در دسی لیترگلوکز، میلی  
Glucose, mg/dl 

رلیتمول در بتاهیدروکسی بوتیریک اسید، میلی 0.15 0.10 0.13 0.08 0.02 0.29 0.02 0.97  
BHB, mmol/l 

گرم در دسی لیترکلسترول، میلی                 94.4 108.5 118.75 112.2 7.36 0.06 0.60 0.17  
Cholesterol, mg/dl 

گرم در دسی لیتر، میلیگلیسیریدتری 30.0 32.1 22.7 28.8 4.69 0.27 0.38 0.67  
Triglyceride, mg/dl 

گرم در لیترکل پروتئین، میلی 6.50 6.34 6.22 6.31 0.07 0.05 0.63 0.11  
Total protein, mg/l 

گرم در لیترآلبومین، میلی 3.91 3.84 3.68 3.84 0.23 0.62 0.85 0.63  
Albumin, mg/l 

خون اوره نیتروژن 20.8 24.5 21.0 25.2 1.81 0.81 0.03 0.87  
BUN, mg/dl 

آمینوترانسفراز، واحد بین المللی در لیترآسپارتات  41.5 36.0 44.7 53.4 6.13 0.10 0.80 0.25  
AST, IU/l 

 آالنین آمینوترانسفراز، واحد بین المللی در لیتر 5.42 5.14 7.14 5.15 0.99 0.39 0.26 0.38
ALT, IU/l 

a,b هاي هر ردیف با حروف غیرمشترك داراي اختالف معنی دار می باشند (میانگینP<0.05 .(  
؛ جیره استارتر با NAH-SO؛ جیره استارتر بدون روغن سویا و با یونجه؛ AH-NSO؛ جیره استارتر بدون روغن سویا و بدون یونجه؛ NAH-NSOتیمارهاي آزمایشی شامل؛  1

 ؛ جیره استارتر با روغن سویا و یونجه. SO-AHروغن سویا و بدون یونجه؛ 
a,bMeans within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
1Treatments including; (1) no soybean oil supplementation with no forage included in the starter (NSBO- NAH); (2) no soybean oil 
supplementation with  alfalfa hay included in the starter (NSBO- AH); (3) soybean oil supplemented with no forage included in the 
starter (SBO- NAH); (4) soybean oil supplemented with  alfalfa hay included in the starter (SBO-AH). 
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Introduction1 Rumen growth and development is a complex process that is highly influenced by nutritional status. 

The characteristics of a starter diet and nutrients such as fat, protein and forage are closely linked to proper rumen 
growth and successful weaning, which can ultimately affect the future of alternative heifers and milk production. 
Consumption of fat sources due to reduced dietary dust, increased dietary energy and reduced ability to produce 
methane in ruminal fermentation in ruminants has been favored. Research has been shown that the use of fat in the 
diet of dairy calves has increased efficiency. However, the level of fat consumed, its source, and individual fatty acid 
ratios appear to impact the performance of dairy calves as well. Regardless the dietary fat inclusion and energy status, 
researchers have reported that the use of forage in the diets of dairy calves has improved ruminal function and growth 
function, stimulated rumination and reduced non-nutritional behaviors. However, the use of high levels of forage in 
dairy calves will lead to poor rumen development, gastrointestinal filling, reduced feed intake, and ultimately reduced 
growth in dairy calves. Due to the fact that fats could cover on the dietary fiber and prevent the access and binding of 
microorganisms in the digestive tract, the digestion of fiber is reduced and consequently the consumption of food is 
also affected. Therefore, due to these contradictory assumptions and also due to limited studies on the interaction 
between fat consumption and fiber source level in dairy calves, an experiment examining the effects of soybean oil 
(SO) on starter diets with or without alfalfa hay inclusion (AH) on performance, body Growth, ruminal fermentation, 
and blood metabolites were performed in Holstein dairy calves. 

Materials and Methods The present study was conducted in Avin-Dasht Industrial Livestock located in Takestan 
city of Qazvin province. For this purpose, 40 newborn Holstein calves with an average age of 3 days and an average 
weight of 39 ± 2.2 kg with 4 experimental diets (10 repeat/ each) were used completely randomly as a 2 × 2 factorial 
design. Experimental diets include: 1) No SO supplementation with no AH (NSO-NAH); 2) No SO supplementation 
with 15% AH inclusion (NSO-AH); 3) SO supplementation with no AH (SO-NAH); 4) SO supplementation with 15% 
AH inclusion (SO-AH). The milking plane for calves and the volume of milk consumed by the end of the period were 
similar for calves in all treatments. Study was initiated from d-3 of age, weaned on d 63 and calves had free access to 
starter diet and water throughout the study. During the experiment, to determine the daily feed intake, before the fresh 
starter offering, the feed residual was collected and recorded. The chemical composition of the food treatments was 
measured. Growth factors were measured at the time of entry into the experiment and at weaning day as last day of 
the experiment. The calves were weighed on 10-d intervals until the end of the experiment (d -60). Growth parameters 
were evaluated on initial day and on the final day of the experiment. Rumen samples were taken was taken and the 
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concentration of volatile fatty acids was determined using a gas chromatography. The blood metabolites and liver 
enzymes concentrations were measured using commercial kits of Pars Azmoun Company and by calorimetry method 
with spectrophotometer. Data were analyzed using SAS statistical software and MIXED procedure with main effect 
of SO, and AH, and their interaction. The significance was considered at P < 0.05, and tendency was considered when 
P value was between 0.05 and 0.10 in the current study.  

Results and Discussion The results of the present study showed that starter intake was influenced with the 
interaction effect between SO and AH, and the lowest starter diet intake was for SO-AH diet (P < 0.05). The average 
daily gain was tended to be lower in SO-AH diet and hence the least BW was observed for this treatment at weaning 
time (P < 0.05). Results show that heart girth, body length, body barrel, hip width did not differ among treatments. 
However, wither height was reduced in calves fed SO when it was along with AH. Both SO and AH inclusion in 
starter diet reduced hip height in the current study. The total short chain fatty acid concentration was reduced in SO-
AH treatment compared with others. Feeding forage reduced propionate and butyrate but increased acetate 
concentration in ruminal fluid. The lowest blood glucose concentration was found in dairy calves fed SO-AH treatment 
in the current study (P = 0.03). The blood concentrations of total protein were reduced, but cholesterol was increased 
in SO supplemented calves. The concentration of blood urea nitrogen was increased when calves fed AH in starter 
diet (P = 0.03). However, in contrast, the beta-hydroxybutyrate concentration in the blood of calves fed alfalfa hay 
was reduced (P = 0.02).  

Conclusion The experiment results indicated that supplementation of SO and AH separately in the starter diet of 
dairy calves had a negative effect on ruminal fermentation and hip height. By supplementing SO, an increase in serum 
cholesterol was observed, but it reduced the total protein in the serum. The results of blood urea concentration showed 
that the inclusion of AH increased its concentration; however, with respect to the beta-hydroxybutyrate concentration, 
it was reduced by AH inclusion in starter diet. The results showed that concurrent feeding of SO (3%) and AH (15%) 
in the starter diet of pre-weaning dairy calves, decreased the concentration of volatile fatty acids in rumen, blood 
glucose, weaning BW and wither height. Due to the current experimental conditions, the concurrent feeding of SO 
with AH is not recommended due to the negative effects of their interaction on growth performance, ruminal 
fermentation and as well as on some blood metabolites during pre-weaning period. 

Keywords:  Dairy calves, Forage level, Ruminal fermentation, Soy oil.  
 


