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 Introduction raising healthy calves is One of the significant issues in the dairy industry. Close up diets have 

important effects on the quantity and quality of produced colostrum, On the other hand, colostrum and milk are 

considered the most important sources of food that contain energy, protein, and other nutrients for the newborn 

calf’s growth. Including of fatty acids in the late pregnancy supplements are controversial because of the potential 

reduction of cows DMI. Also, the growth and health of calves can be influenced by feeding linoleic acid to pregnant 

cows. Safflower as a rich source of linoleic acid (55-70%) is a significant oil alternative product, and has a high 

nutritional value. This study aimed to examine the effects of safflower seeds and palmitic fatty acids on the 

transition diet in cow feed consumption, colostrum quality, blood parameters, body measurements and Holstein calf 

performance. 

   Materials and methods Thirty pregnant Holstein cows, 15 primiparous and 15 multiparous, were used 21 days 

prior to the expected calving date. The experiment was conducted using a completely randomized experimental 

design with three treatments and ten replicates in every treatment. Cows were randomly assigned to experimental 

treatments so that each treatment have an average body weight 659.34 ± 84.2 kg, parity 2.04 ± 1.31 and body 

condition score (BCS) 3.23 ± 0.15 The experimental rations have similar energy and protein content. Diets were 

thoroughly mixed and fed to cows based on the recommendations of the US National Research Council (NRC, 

2001). The experimental rations included: 1) Control diet without fat source (Ctrl), 2) Diet with palmitic fatty 

acid(SFA), and 3) Diet with safflower seed (UFA). Daily feed intake was calculated by subtracting distributed feed 

to every cow from the leftover amount on following day. Newborn calves were weighed immediately after birth. An 

individual colostrum yield for every cow was recorded at each milking. The quality of colostrum was determined 

using an optical refractometer (ATC., China). The body weight and skeletal parameters of calves were evaluated at 

birth day, 21 d, and 49 d. Blood samples were taken immediately after birth, two hours after colostrum feeding and 

on days 3, 7, 21, and 49 via the jugular vein. Samples were centrifuged at 3000× g and the plasma was stored at 

−20°C until analysis. Plasma metabolites were analyzed using an autoanalyzer (Alcyon 300., USA). Colostrum 

composition (fat, protein, lactose, solids, solids not fat) was determined using a Milkoscan (Foss Electric, Hillerød, 

Denmark). Fatty acids profile were measured according to O'Fallon (2007) et al., using gas chromatography (GC) 

equipped FID detector and 100 meter Column . Data were analyzed using the MIXED procedure of SAS using a 

completely randomized design with ten replications. 

    Results and Discussion Using of sources of SFA (palm oil powder) and UFA (safflower seeds) in the 

transition diets were not affected on dry matter intake in Holstein dairy cows (P>0.05). Dry matter intake in Ctrl, 

SFA, and UFA were 10.29, 10.98, and 10.80 kg per day, respectively. We found that  using SFA and UFA did not 

have any significant effect on colostrum parameters such as colostrum volume, the percentage of fat, protein, 

lactose, total solids, fat not solids, and also, immunoglobulin concentration, and Brix number of colostrum (P>0.05). 

The colostrum volume in UFA and SFA treatments was higher than in the Ctrl treatment, but this difference was not 

significant (5.82, 5.23, and 4.19 kg, respectively). According to the results, the researchers stated that adding raw 

and processed safflower seeds to the diet did not have any significant effect on milk production, milk fat, protein, 

and lactose in Holstein dairy cows (Paya and Taghizadeh, 2020). Feeding omega-6 sources in the transition period 

(35 days before calving) caused higher colostrum protein and Brix values (Salehi et al., 2016). It was not consistent 

with our results. Feeding palm fat powder as a source of SFA and safflower seeds as UFA did not have any 

significant differences in concentration of short chain, medium chain, and long chain fatty acids in colostrum. It was 

reported that various fat sources in the rations of dairy and transition cows did not affect colostrum fatty acid and 



 

 

milk fatty acid. But some studies showed that different fat sources in the diet of dairy cows changed the fatty acid 

profile in milk. In general, it can be stated that because of the high-producing dairy cows experience a negative 

energy around calving, the diet energy meets the requirements, which probably causes the fatty acid composition of 

the colostrum not to be affected. Our results showed that blood factors such as glucose, cholesterol, triglycerides, 

blood urea nitrogen, ALT, AST, total antioxidant capacity, malondialdehyde, total protein, albumin, calcium, 

magnesium, phosphorus, and HDL did not differ between treatments. It was observed that the addition of SFA and 

UFA had no significant effect on the birth weight of calves, weight at d 21 and 49, and dry matter intake during the 

experimental period. Skeletal parameters such as hip height and width, withers height, chest circumference, and 

body length at 3, 21, and 49 days had no significant differences in the treatments. 

     Conclusion In conclusion, it seems that using of saturated and unsaturated fatty acids sources in the transition 

diets did not reduce feed intake. Moreover, it had no significant influence on the calves' performance,bone 

condition, the colostrum's quality and the colostrum fatty acids profile. 
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 یدهچک

مصرف  برتاین ، اثر افزودن منابع مختلف چربی )اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع( در جیره انتظار زایش گاوهای هلشهدف از پژوهش حاضر
 هلشتاین شیری گاو راس 33 از پژوهشدر این می باشد.  پس از تولد  و عملکرد گوساله ها بدنیاندازه های خوراک، فراسنجه های خونی، 

 .41.13  ± 2.12بدن  وزنو میانگین  3123±3111  نمره وضعیت بدنیمیانگین زایش،  شکم چند راس 11 و اول شکم راس 11) زایش نزدیک
 گروه -2 (چربی بدون) کنترل گروه -1 :شامل آزمایشی تیمارهای. شد استفاده تکرار 13 و تیمار سه با تصادفی کامالً طرح قالب در(  کیلوگرم

 زمان تا زایش احتمالی تاریخ به مانده روز 21 ازتغذیه . بودند (گلرنگ دانه) یراشباعغ چرب اسید گروه -3( اسید یکیتپالم) اشباع چرب اسید
و  شده دوشیده انفرادی شیردوش دستگاه توسط زایمان از پس گاوهاصورت روزانه اندازه گیری شد. ماده خشک مصرفی بهادامه یافت.  زایش
 شدهد متول تازه یهاگوساله از یریگخون. مورد ارزیابی قرار گرفت آن از نمونه دو آغوز کیفیت بررسی جهت همچنین ،شد ثبت هاآن آغوز حجم

و  هاگوساله وزن. انجام شد هاگوساله از تولد از پس روز .. و 21 ،7 ،3 آغوز، مصرف از پس ساعت 2 ،(آغوز مصرف از قبل) تولد هایزمان در
 اسیدهای منابع افزودن که طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد. بهشدند یریگاندازه روزگی .. و 21 تولد، یهازمان در اندازه های بدنی

بر  یشیآزما یاتیماره همچنین، نداشت دارییمعن یرتأثزایش گاوها  از قبل مصرفی خشک ماده بر زایش انتظار جیره در اشباع و یراشباعغ چرب
 نداشتند. دارییمعن یرتأث ینهلشتا یهاگوساله و عملکرد اندازه های بدنی ی،خونهای فراسنجه چرب آغوز، یدهایآغوز، اس یفیتک

 هلشتاینگوساله ، عملکرد، یراشباعغاسید چرب اشباع، اسید چرب  :هاي کلیديواژه 

 مقدمه

با  یکی از درآمدهای مهم در گله های گاو شیری، پرورش گوساله های سالم می باشد. از این رو تغذیه گوساله ها در ساعات ابتدایی تولد همراه
ورت گرفته مشخص گردیده است که طبق تحقیقات ص آغوز باکیفیت یکی از مهم ترین نکات مدیریتی پرورش گوساله های شیرخوار می باشد.

در اواخر دوره  چرب یداسو چربی  یهامکملگنجاندن تغذیه گاوها در دوره نزدیک زایش میتواند بر کیفیت و حجم آغوز تولیدی موثر باشد. تاثیر 
ها در طول دوره پیش از شیرگیری تغذیه گوساله. (Garcia et al., 2014) است یزبرانگبحثماده خشک مصرفی به دلیل کاهش بالقوه  آبستنی

های های شیرخوار تأثیر بسزایی بر سالمت گوساله؛ زیرا مدیریت و تغذیه مناسب و صحیح گوساله( Terler et al., 2022)بسیار مهم است 
در چند هفته دهد، یخود قرار م یرتأثتحت شدت را بهتولیدی گله و آینده  (Blakely et al., 2019) کلی گله در آینده دارد یورشیری و بهره

نتیجه شیر )آغوز(  در ،خوراک جامد مصرف کنند توانندیها به مقدار کافی نمها به دلیل توسعه نیافتن شکمبه، گوسالهنخست زندگی گوساله
 .(Delir et al., 2020) توجه قرار دارد وردم ها هست،منبع غذایی که دارای انرژی، پروتئین و سایر مواد مغذی برای گوساله ینترعنوان مهمبه

چربی، اهرم اصلی برای بهبود محتوای انرژی جیره نشخوارکنندگان و ترکیب  یهامکمل تاثیر گذار در تولید شیر و تغذیه گاو، در میان عوامل
روغنی به جیره  یهاشیر، برخی از دانه چربییراشباع منظور بهبود محتوای اسیدهای چرب غبه (.Bernard et al., 2020) چربی شیر است
اسیدهای چرب اشباع یا را می توان به اسیدهای چرب در یک طبقه بندی، . (Oyebade et al., 2020) شوندیم اضافهنشخوارکنندگان 

متوسط یا بلند اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه،  عنوانبهمتفاوت هستند و اغلب  زنجیره طول نظر از هاآنو تقسیم بندی نمود  یراشباعغ
 ,Abuelo) کندتعدیل  هاگوسالهرشد و فرآیندهای متابولیک را در  تواندمیگاو  به 3و امگا  4تغذیه اسیدهای چرب امگا  .شوندمی بندیطبقه



 

 

در جیره انتظار زایش  4در گزارشی مشخص گردید که افزودن اسیدهای چرب اشباع و همچنین منابع اسیدهای چرب غیر اشباع امگا . (2020
(. Garsia et al., 2014ترکیب اسیدهای چرب آغوز و پالسمای خون گوساله های متولد شده موثر باشد )، Gغلظت ایمنوگلوبین میتواند بر 

درصد  2/13-2شامل  ؛ که(Yao et al., 2018)است  Asteraceaeیک گیاه روغنی یک ساله از خانواده  (Carthamustinctorius)گلرنگ 
در  سممتابولیقابل انرژی  یلوکالریک 23.3درصد تانن و  7/3-3/.درصد لیگنین،  47/4-./71 ثی،درصد فیبر شوینده خن 2.-.3خام، پروتئین 

 27-32محتوای روغن زیاد ) و( Asgharzadeh et al., 2013:Cagri and Kara, 2018) کیلوگرم ماده خشک برای نشخوارکنندگان است
از ترکیبات  یتوجهقابلدرصد( است، یک محصول جایگزین مهم روغنی است و به دلیل مقادیر  73-11درصد( که سرشار از اسید لینولئیک )

نشان داده تحقیقات ؛ (Ergonul and Ozbek, 2020)ای چرب ضروری از ارزش غذایی و دارویی باالیی برخوردار است فعال زیستی و اسیده
 بررسی اثر مطالعه این انجام از هدف بنابراین، .(Alizadeh et al., 2010) کرد اضافهنشخوارکنندگان  جیره بهدانه گلرنگ را  توانیمکه  است
اندازه  خونی، هایفراسنجه کیفیت آغوز، گاوها، خوراک مصرف بر زایش انتظار جیره در اشباع و )دانه گلرنگ( یراشباعغ چرب اسیدهای منابع

 .باشدمی بعد از زایمان تاینهلششیری  یهاگوساله عملکرد و های بدنی

 هاروشمواد و 

. شدانجام  13.2دانشگاه فردوسی مشهد در استان خراسان رضوی در اردیبهشت تا شهریور ماه سال  مرکز تحقیقات گاو شیریدر  این پژوهش
روز قبل از تاریخ احتمالی زایش در 21حدود ( راس چند شکم زایش 11راس شکم اول و 11او هلشتاین آبستن )شامل گراس  33بدین منظور از 

های تولیدی و فردی و ویژگی نظر ازگاوهای استفاده شده های آزمایشی در گروه شد. استفادهتکرار  13تیمار و  سهتصادفی با  کامالًقالب طرح 
تصادفی  صورتبهو  تقریباً شبیه بودند( 3123±3111) و اسکور بدنی کیلوگرم ( .41.13±2.12)  نبد ، وزن(.213±1131) شکم زایش، یدمثلیتول

، بر اساس نسبتاً مشابهو با انرژی و پروتئین طور کامالً مخلوط های آزمایشی بههای اختصاصی و انفرادی مستقر شدند و سپس جیرهدر جایگاه
 -2بدون چربی( )گروه کنترل  -1. تیمارهای آزمایشی شامل: در اختیار گاوها قرار داده شد( NRC, 2001)آمریکا توصیه انجمن ملی تحقیقات 

است که میزان استفاده از چربی  ذکرقابلدانه گلرنگ( بودند. ) یراشباعغگروه اسید چرب  -3 (تیک اسید )رومی فتیگروه اسید چرب اشباع پالم
در این آزمایش از واریته  استفاده مورددرصد ماده خشک بود که دانه گلرنک  1گ آسیاب شده درصد ماده خشک و استفاده از دانه گلرن 1/.پالم 

روز مانده به تاریخ  21قابل ذکر است که مدت زمان استفاده از جیره ها از  گزارش شده است. یکجزا و ترکیبات خوراک در جدول اگلدشت بود. 
 احتمالی زایش تا زمان زایش بود.

 )درصد ماده خشک جیره(گاوهای هلشتاین های انتظار زایش دهنده و ترکیب شیمیایی جیرهاجزای تشکیل -1جدول 
Table 1- Ingredients and chemical composition of pre parturation diets of Holstein cows (percentage of dry matter 

in the diet) 
 آزمایشی تیمارهای

Experimental Treatments 
 

 دانه گلرنگ
Safflower Seed 

 روغن پالم

Palm oil 
 شاهد

Control 
 ماده خشک( %اجزای جیره )

Components of diets 

21.14 21.13 21.22 
 یونجه خشک

Alfalfa hay 

29.01 29.00 29.12 
 سیالژ ذرت

Corn silage 

10.01 10.00 10.04 
 کاه گندم

Wheat straw 

14.68 18.30 19.72 
 دانه جو
Barley grain 

4.23 4.23 4.25 
 کنجاله سویا
Soyabean meal 

2.75 4.72 4.3 
 کنجاله کلزا

Canola meal 

1.79 1.79 1.79 
 پودر گوشت

Meat powder 
 گندم سبوس 8.74 8.63 10.62



 

 

Wheat bran 

 پودر چربی پالم - 1.38 -

Palm base fat 

4.96 - - 
 دانه گلرنگ

Safflower seed 

0.28 0.28 0.29 
 کربنات کلسیم
Calcium carbonate 

0.53 0.53 0.53 
 1 یتامینیومکمل معدنی و 

Vitamin–mineral premix 

0.15 0.15 0.15 
 E+Seویتامین  مکمل

premix E+Se2 
 ترکیب شیمیایی جیره )درصد ماده خشک(

Chemical components of die 

1.6 1.62 1.58 
 )مگاکالری /کیلوگرم ماده خشک( انرژی خالص شیردهی

Net energy for lactation (Mcal/kg) 

13.8 13.8 13.8 
 پروتئین خام

Crude protein 

33.4 35.6 36.5 
 کربوهیدرات غیر فیبری
Non- fiber carbohydrate 

4.1 4.1 2.8 
 چربی

Crude Fat 

44 42.0 42.4 
 فیبر نامحلول در شوینده خنثی
Netural detergent fiber 

27.8 26.3 26.4 
 اسیدی شوینده در نامحلول فیبر

Acid detergent fiber 

0.7 0.7 0.7 
 کلسیم
Calcium 

0.5 0.5 0.5 
 فسفر
Phosphorous 

، .mg/Kg 4247، کلسیم: E :1000 IU/Kg، ویتامین D :500000 IU/Kg، ویتامین  A :1000000 IU/Kg( آنالیز مکمل ویتامنیه و معدنی: ویتامین 1
، سلنیوم: mg/Kg 12.3، مس: mg/Kg 133.1، روی: mg/Kg 1333، منگنز: mg/Kg .3333، سدیم: mg/Kg 23733، منیزیم: mg/Kg 33333فسفر: 

mg/Kg 133 :ید ،mg/Kg 123 :کبالت ،mg/Kg 133 :سلنیوم آلی ،mg/Kg 2 :آنتی اکسیدان ،mg/Kg 1333. 
 .mg/Kg .33، آنتی اکسیدان: E :mg/Kg 11333 ،Se :mg/Kg 333: ویتامین Se  +E( آنالیز مکمل ویتامین 2
 ( محاسبه شده است.2331) NRCکیلو گرم در روز و با استفاده از نرم افزار  1/11( انرژی خالص شیردهی بر اساس مصرف ماده خشک 3

1) Vitamin and mineral supplement analysis: Vitamin A: 1000000 Iu/kg, vitamin D: 500000 IU/kg, Vitamin E: 
1000 IU/kg, Ca: 68679 mg/Kg, P: 30000 mg/Kg, Mg 20700 Mg/Kg, Na: 40000 mg/Kg, Mn 5000 mg/Kg, Zinc: 
10395 mg/Kg, Copper: 1840 mg/Kg, Selenium: 100 mg/ Kg, Iodine: 120 mg/Kg, Cobalt: 100 mg/Kg, Antioxidant : 
400 mg/kg. 
2)  Vitamin E + Selenium supplement analysis: Vitamin E: 11000 mg/Kg, Selenium 300 mg/Kg, Antioxidant: 400 
mg/Kg. 
3) The net energy of lactation was calculated based on the consumption of dry matter of 11.5 kg per day and using 
NRC (2001) software. 

 

 

 اندازه گیري ها

 گاوهامصرف ماده خشک 

درصد  1-3که بین قرار داده شد به صورتیشان و وعده صبح و بعدازظهر در اختیارو خوراک در د ندمیشدنگه داری  گاوها در جایگاه انفرادی
آخور هم قبل از خوراک ریزی روز بعد  ماندهیباقو  یکشوزنروزانه  صورتبهدر آخور باقی بماند. خوراک خشک هوا  صورت بهخوراک 

 .انجام پذیرفت یریگنمونه روزانه اکماده خشک از خور یریگاندازهشد. جهت  یریگاندازه



 

 

 وزن کشی، خوراندن آغوز، شیر و استارتر 

انفرادی در  هاییگاهجاو سپس به  یضدعفونید با محلول تنتور هاآنشده و بند ناف  یکشوزنبالفاصله پس از زایمان  شده متولد یهاگوساله 
ثبت  هاآندوشیده شده حجم آغوز با رعایت اصول بهداشتی گوساله دانی انتقال داده شدند. گاوها پس از زایمان توسط دستگاه شیردوش انفرادی 

و منفی  دگرایسانتدرجه  چهارجهت بررسی کیفیت آغوز دو نمونه از آن را در دماهای همچنین و آغوز هر گاو به گوساله خودش خورانده شد. 
مورد آغوز با استفاده از رفرکتومتر چشمی با واحد بریکس در گاوداری  یامزرعهاست کیفیت  ذکرقابلشدند.  یدارنگه گرادیسانتدرجه  23

درصد  12آغوز به مقدار  ،یریگخوناز ورید گردن صورت گرفت و پس از  هاگوسالهاز  یریگخون. قبل از خوراندن آغوز اولین بررسی قرار گرفت
 هاگوسالهشد. استارتر یکسان برای  دادهساعت اول تولد  یکلیتر آغوز در  دوکه خورانده شد، به طوری هاگوسالهساعت به  .2وزن بدن در طی 

صورت  عصردرصد وزن بدن و در دو وعده صبح و  13 مقداربه  هاگوساله به در اختیارشان قرار داده شد. خوراندن شیر  تولداز هفته دوم 
 شدند. یریگاندازهروزگی  ..و  21، تولد یهازماندر  اندازه های بدنیو  هاگوسالهپذیرفت. وزن 

 آغوز گیري نمونه

لیتری میلی 133آغوز گاوها بالفاصله پس از زایمان با رعایت نکات بهداشتی توسط شیردوش تک واحدی دوشیده، حجم آغوز ثبت و دو نمونه 
ساعت به آزمایشگاه آنالیز  .2شدند، که یک نمونه حداکثر ظرف مدت درجه سلسیوس ذخیره  -23آغوز جهت آنالیزهای شیمیایی آغوز در دمای 

 Foss)شیر جهاد کشاورزی جهت سنجش غلظت چربی، پروتئین، الکتوز، مواد جامد و مواد جامد بدون چربی با استفاده از دستگاه میلکواسکن 

Electric, Hillerod, Denmark ) فرستاده شد و نمونه دیگر نیز جهت آنالیز پروفیل اسیدهای چرب و میزان طبق دستورالعمل شرکت سازنده
 Martin Christ, Beta 2-8) های آغوز با استفاده از دستگاه فریزدرایردرجه سلسیوس نگهداری شد. نمونه -23در فریزر  G (IgG)ایمنوگلوبین 

LD, Germany) .از طریق روش انجماد، خشک )لیوفلیزه( شدند و از پودرخشک جهت تعیین پروفایل کامل اسیدهای چرب استفاده شد 
 (. CP-Sil 88درجه سیلسیوس و ستون  243با دمای  FIDمجهز به دتکتور  GC Varian CP 3800, USA)دستگاه گاز کروماتوگرافی 

غلظت ایمنوگلوبین ها در این آزمایش با استفاده از  .شد گیریندازها( Fallon et al., 2007) تقیممس روش اساس بر چرب اسیدهای پروفایل
 اندازه گیری شد. My Bio Sourceشرکت  Bovine immunoglobulin G Elisa kitو کیت  BIO-TEK ELX800دستگاه االیزا ریدر 

 یريگخون

 از یریگخون صورت پذیرفت. ..و  21، 7، 3، روز خوراندن آغوزساعت پس از  دو)قبل از مصرف آغوز(،  تولدها در زمان از گوساله یریگخون
 سانتریفیوژ دقیقه در دور 3333 سرعت با سرم تهیه منظوربه خون یهانمونهشد و بعد از آن  انجام گردنی وداج سیاهرگ از طریق هاگوساله

 اندازه گیری زمان تا سانتیگراد درجه -23 دمای در و شده ریخته سیسی 2 هاییوپتیکروم داخل هاسپس سرم .جدا شد هاآنشدند و سرم 
با استفاده از کیت های آزمایشگاهی )شرکت پارس آزمون، ایران( و با استفاده از خونی  فراسنجه های. شدند نگهداری خونی فراسنجه های

 دستگاه اتوآناالیزر اندازه گیری شد.

 يآمار وتحلیلیهتجز

 MIEXED با استفاده از رویهآنالیز و  SAS 9.4 افزارنرمتصادفی با استفاده از  کامالًدر قالب طرح حاصل از این پژوهش آماری  یهاداده

 درصد و با استفاده از آزمون توکی انجام شد. 1در سطح میانگین بین تیمارهای آزمایشی مقایسه  .ندشدمقایسه 

Yijk=µ+Ti+A(i)j+Sk+TSjk+εijk 

=اثر متقابل TSjkگیری، = زمان نمونهSk= اثر تصادفی حیوان در تیمار؛ A(i)j= اثر تیمار؛ Ti= میانگین کل؛ µ=متغیر وابسته؛ Yijkکه در آن 

 باشند. مانده می= آثار باقیεijkگیری و تیمار در زمان نمونه



 

 

 

 بحثو  یجنتا

گزارش شده  2و اشباع در جیره انتظار زایش بر مصرف ماده خشک در گاوهای هلشتاین در جدول  یراشباعغافزودن منابع اسیدهای چرب  تاثیر
 (.P> 50/5)تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت  یرتأثماده خشک مصرفی قبل از زایش تحت  به دست آمدهاست. با توجه به نتایج 

 و اشباع در جیره انتظار زایش بر مصرف ماده خشک در گاوهای هلشتاین یراشباعغافزودن منابع اسیدهای چرب  اثر -2 جدول

Table 2- The Effect of using sources of unsaturated and saturated fatty acids in the expectation diet on dry matter 
intake in Holstein cows 

P Value 
 آزمایشی هاییرهج

Experimental diets یرمتغ  

Parameter 
Trt×time Time Trt SEM 

 دانه گلرنگ
Safflower 

Seed 

 روغن پالم
Palmoil 

 شاهد
Control 

0.659 0.123 0.530 0.438 10.80 10.98 10.29 
 ماده خشک مصرفی قبل از زایش
Dry matter intake 
before calving 

 

زا شکم بررسی اثرات استفاده از دانه گلرنگ خام و فرآوری شده در گاوهای هلشتاین چند منظوربهکه  یامطالعهدر مطابق با نتایج این آزمایش، 
همچنین در  .(Paya and Berthiaume, 2006) بر ماده خشک مصرفی نداشت دارییمعن یرتأثصورت گرفت، نتایج نشان داد که دانه گلرنگ 

و  یدپر تول شتاینلهگزارش کردند که افزودن روغن پالم به جیره گاوهای ، (Oyebade et al., 2020)و همکاران اوی باده دیگری،  پژوهش
 مکمل نشان دادند که (Wang et al., 2010) و همکارانوانگ  .نداشته است دارییمعن یرتأثبر مصرف ماده خشک منطقه مدیترانه  چند شکم

 های دانه با غذایی جیره که مکمل پژوهشی دیگر بیان شددر  .نداشت دارییمعن یرتأثگاوها  ماده خشک مصرفیبر اسیدهای چرب اشباع 
و همچنین به  (.Kliem et al., 2019) نداشت گاوها مصرفی خشک ماده بر داری معنی تاثیر هلشتاین،های چند شکم زایش  گاو در روغنی

( FA) چرب اسید و گلیسیرید تری های مکمل افزودن که کردند گزارشمطالعه ای  در (Souza and Lock, 2019)سوزا و الک طور مشابه 
که افزودن شد مشخص  دیگر پژوهشیدر  .نداشت مصرفی خشک ماده بر داری معنی تاثیر هلشتاین گاوهای در پالمیتیک اسید با شده غنی

 نداشت وزن بدندر دوره قبل از زایش تاثیری بر مصرف ماده خشک و تغییرات به جیره گاوهای هلشتاین  یراشباعغاسیدهای چرب اشباع و 

(Garcia et al., 2014)  باشدمربوط ها ی فیزیکی و شیمیایی جیرههاویژگی بهقرار نگرفتن ماده خشک مصرفی ممکن است  یرتأثدلیل تحت 
ها شامل محتوای فیبر، سهولت هیدرولیز نشاسته و فیبر، اندازه ذرات، شکنندگی تأثیر بگذارد که این ویژگی یمصرفتواند بر ماده خشک که می

 (.Allen, 2000) باشدو تجزیه پروتئین در شکمبه  مقدارهای چربی، ذرات، محصوالت تخمیر سیلو، غلظت و ویژگی

است. با  شده گزارش 3و اشباع در جیره انتظار زایش بر کیفیت آغوز گاوهای هلشتاین در جدول  یراشباعغافزودن منابع اسیدهای چرب  تاثیر
 طوربهآغوز و بریکس  G چربی، ایمونوگلوبولین بدون جامد جامد، ماده مواد کل توجه به نتایج به دست آمده حجم، چربی، پروتئین، الکتوز،

 (.P> 50/5)مارهای آزمایشی قرار نگرفت یت یرتأثتحت  داریمعن

 

 ینهلشتا یآغوز گاوها یفیتبر ک یشانتظار زا یرهو اشباع در ج یراشباعغچرب  یدهایافزودن منابع اساثر  -3جدول 

Table 3- The effect of supplemented different sources of unsaturated and saturated fatty acid in the expectancy diet 

on the colostrum quality of Holstein cows 

 آزمایشی هاییرهج 
Experimental diets 

یرمتغ  

Parameter 



 

 

P Value SEM 
 دانه گلرنگ

Safflower 
seed 

 روغن پالم
Palm 
oil  

 شاهد
Control 

 

0.231 0.661 5.82 5.23 4.19 
 آغوز حجم

Colostum volume 

0.966 1.173 6.35 6.72 6.73 
 آغوز چربی

Colostrum fat 

0.878 0.870 13.55 13.17 13.80 
 پروتئین

protein 

0.489 0.142 3.59 3.80 3.58 
 الکتوز

Lactose 

0.746 1.389 26.95 25.45 26.02 
 کل مواد جامد

1Ts 

0.719 1.074 20.07 19.01 18.98 
 چربی بدون جامد ماده

2SNF 

0.980 4.891 65.48 66.91 66.23 
 G ایمونوگلوبولین

IgG 

0.920 1.288 21.25 21.75 21.02 
 آغوز بریکس

Colostrum Brix 
1 TSکل مواد جامد : 
2 SNFماده جامد بدون چربی : 

SEM انحراف خطای استاندارد : 
P-value ( 31/3: سطح احتمال معنی داری >P) 

SolidTS: Total 1 
Fat-SNF: Solid non 2 

SEM: Standard 
P-value: (P<0.05)  

 
 
 

 مقدارو فرآوری شده به جیره گاوهای هلشتاین بر  خاممحققین بیان کردند که افزودن دانه گلرنگ در این آزمایش،  آمدهدستبهمطابق با نتایج 
افزودن اسیدهای چرب اشباع و  .(Paya and Taghizadeh, 2020)نداشته است  دارییمعن یرتأثتولید شیر، چربی شیر، پروتئین و الکتوز 

. (Garcia et al.,2014) متولد شده شددر سرم گوساله های  Gدر دوره نزدیک زایش باعث افزایش غلظت ایمنوگلوبین  4اسیدهای چرب امگا 
گزارش کردند سطوح باالی انرژی در دوره خشکی تاثیری بر کیفیت ایمنوگلوبین های آغوز نداشت.  (Nowak et al., 2012)و همکاران  نواک

بر درصد چربی شیر، پروتئین،  دارییمعن یرتأثکه افزودن مکمل چربی به جیره گاوهای هلشتاین مشخص گردید  همچنین در تحقیق دیگری 
در تحقیق دیگری نشان داده شد که افزودن روغن  .(Watts et al., 2013) یک نداشتهای سوماتالکتوز، مواد جامد بدون چربی و تعداد سلول

سطوح اثرات  که یامطالعهبعالوه در  ،(Oyebade et al., 2020) نداشت دارییمعن یرتأثپالم به جیره گاوهای هلشتاین بر میزان چربی شیر 
بر حجم تولید شیر و چربی  یریتأثانجام گرفت، نتایج نشان داد که دانه گلرنگ  منطقه مدیترانه گاوهای هلشتاینعملکرد مختلف دانه گلرنگ بر 

روز مانده به  31در گاوهای انتظار زایش )در مطالعه ای  (Salehi et al., 2016)صالحی و همکاران  (. Oguz et al., 2014) شیر نداشت
استفاده کرده بودند میزان پروتئین  4گاوهایی که از منابع امگا که  مشاهده نمودندو  را مورد بررسی قرار دادند 4و امگا  .منابع امگا تغذیه زایش( 

در برخی تحقیقات هم نشان داده شد  آغوز باالتر و همچنین ارزش بریکس باالتری نسبت به تیمارهای دیگر داشتند که با نتایج ما همسو نبود.
میزان  (.Gonthier et al., 2005; Martin et al., 2008; Pirondini et al., 2015) نداشت دارییمعن یرتأثکه مکمل چربی بر میزان الکتوز 

مین امر که ه (،Nudda et al., 2014)تاثیرگذاری مکمل روغن به میزان استفاده و تاثیرات متقابل مکمل با سایر اجزای جیره بستگی دارد 
  .باشدهلشتاین  ممکن است دلیل تحت تاثیر قرار نگرفتن کیفیت آغوز گاوهای

است.  شده گزارش .هلشتاین در جدول  گاوهای آغوز چرب اسید بر زایش انتظار جیره در اشباع و یراشباعغ چرب اسیدهای منابع افزودن ریاثت
 (.P> 50/5)تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند  یرتأثتحت  دارییمعن طوربهگاوهای هلشتاین نتایج نشان داد که اسیدهای چرب آغوز 

 و اشباع در جیره انتظار زایش بر اسید چرب آغوز گاوهای هلشتاین یراشباعغافزودن منابع اسیدهای چرب  اثر -4جدول 



 

 

Table 4 - The effect of supplemented different sources of unsaturated and saturated fatty acids in the expectant diet 

on the fatty acid of colostrum of Holstein cows 

 آزمایشی هاییرهج
Experimental diets یرمتغ  

Parameter 
P Value SEM 

 دانه گلرنگ
Safflower 

Seed 

 روغن پالم
Palm oil  

 شاهد
Control 

0.590 0.158 0.48 0.71 0.60 C4:0 

0.935 0.063 0.76 0.73 0.76 C6:0 

0.593 0.044 0.56 0.50 0.55 C8:0 

0.511 0.141 1.35 1.15 1.34 C10:0 

0.576 0.013 0.06 0.05 0.06 C11:0 

0.301 0.212 2.26 1.87 2.28 C12:0 

0.679 0.484 5.51 5.04 5.61 

-C4:0اسیدهای چرب کوتاه زنجیر )

C12:0) 

Short chain fatty acids 
(C4:0-C12:0) 

0.410 0.009 0.06 0.04 0.05 C13:0 

0.443 0.841 10.12 9.10 10.62 C14:0 

0.713 0.108 0.47 0.41 0.54 C14:1 

0.316 0.096 0.98 0.78 0.91 C15:0 

0.414 2.066 33.73 37.51 36.47 C16:0 

0.505 0.179 2.09 2.37 2.32 C16:1 

0.543 0.105 0.98 0.82 0.94 C17:0 

0.631 0.05 0.32 0.35 0.39 C17:1 

0.704 2.980 48.78 51.40 52.28 

اسیدهای چرب متوسط زنجیر 
(C13:0-C17:1) 

Medium chain fatty acids 
(C13:0-C17:1) 

0.456 1.859 16.54 13.29 14.50 C18:0 

0.728 0.335 1.05 0.79 0.68 C181n9t 

0.829 4.088 21.05 23.41 19.81 C181n9c 



 

 

0.295 0015 0.14 0.11 0.11 C182n6t 

0.093 0.221 4.26 3.54 3.95 C182n6c 

0.676 0.041 0.30 0.25 0.29 C20:0 

0.168 0.008 0.06 0.04 0.04 C18:3n6 

0.478 0.018 0.09 0.13 0.10 C20:1 

0.714 0.046 0.50 0.50 0.55 C18:3n3 

0.686 0.065 0.16 0.11 0.1 C21:0 

0.661 0.014 0.05 0.04 0.04 C20:2 

0.945 0.017 0.07 0.07 0.08 C22:0 

0.982 0.075 0.39 0.41 0.41 C20:3n6 

0.397 0.003 0.00 0.00 0.00 C20:3n3 

0.700 0.101 0.66 0.58 0.70 C20:4n6 

0.951 0.015 0.05 0.04 0.04 C22:2 

0.601 0.021 0.16 0.14 0.17 C20:5n3 

0.501 0.020 0.04 0.01 0.03 C22:6n3 

0.731 3.339 45.65 43.53 41.79 
 (C18) یرزنجاسیدهای چرب بلند 

Long chain fatty acids 
(C18>) 

0.456 1.340 17.16 15.38 17.76 

اسیدهای چرب سنتز شده به صورت 
 (C16>دنوا )

De novo fatty acids 
(C16>) 

0.414 2.066 33.73 37.51 36.47 C16:0 

0.742 3.191 49.07 47.09 45.45 

گرفته از خون  منشأاسیدهای چرب 
(C16>) 

Performed fatty acids 
(C16>) 

 

 مطابق با نتایج این آزمایش، (.Fallon et al., 2007) است یرگذارتأثژنتیکی بر مشخصات اسید چرب شیر در گاو ای و  تغذیه هایفاکتور

Dorea  وArmentano (2317) بر عملکرد کل اسید چرب شیر تأثیر  یتوجهقابل طوربهمخلوط اسیدهای چرب خوراک کردند که  گزارش
میش های نزدیک در  3و امگا  4گزارش کردند که استفاده از منابع امگا محققین در مطالعه ای  .(Dorea et al., 2017) گذاردینم دارییمعن



 

 

از اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای استفاده . (Capper et al., 2006) شد 3زایش باعث افزایش غلظت آلفالینولنیک اسید در آغوز تیمار امگا 
در دوره نزدیک زایش تاثیر معنی داری بر پروفایل اسیدهای چرب آغوز نداشت درصد ماده خشک خوراک  7/1مقدار به ( 4امگا چرب غیر اشباع )

(Garcia et al., 2014.) و اشباع  چرب اسیدهایافزودن مکمل چربی به جیره گاوهای هلشتاین بر کل  که مشخص گردیدتحقیق دیگری،  در
پالم که افزودن روغن محققین بیان کردند که از طرفی  .(Watts et al., 2013) نداشت دارییمعن یرتأث دوگانه پیوند چند با چرب های اسید

محتوای چربی شیر و ترکیب  (.Mosley et al., 2007) دهدمیافزایش  گاومحتوای چربی شیر را در  (C16:0) اشباع است اسید چرب غنی از
از طرفی گاوهای  (.Rabiee et al., 2012)بودن نسبی آن در شکمبه متفاوت خواهد بود  اثریببسته به نوع و مقدار چربی مکمل و  اسید چرب

برای پاسخگویی به نیازهای انرژی جیره ، بنابراین انرژی کنندیماز تعادل انرژی منفی را در حوالی زایمان تجربه  یادورهمعموالً  یدپر تولشیری 
 به همین دلیل بوده است. آغوزقرار نگرفتن ترکیب اسید چرب  یرتأثتحت  احتماالًکه  (Watts et al., 2013) شوندیمبسیج 

 شدهگزارش 1هلشتاین در جدول  یهاگوساله خونی هایفراسنجه بر زایش انتظار جیره در اشباع و یراشباعغ چرب اسیدهای منابع افزودن تاثیر
مختلف  یهازماناما ؛ (P >31/3)تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت  یرتأثتحت  ها خونی گوساله هایفراسنجهاز  کداماست. نتایج نشان داد هیچ

 تام، اکسیدانیآنتی آمینوترانسفراز، ظرفیت آمینوترانسفراز، آالنین آسپارتات ،یسیریدگل تری کلسترول، گلوکز،) خونی هایفراسنجهبر  یریگخون
 (.P >31/3) بود یرگذارتأث( باال چگالی با لیپوپروتئین و فسفر کلسیم، کل، پروتئین آلبومین،

 

 هلشتاین یهاگوسالهخونی  هایفراسنجهو اشباع در جیره انتظار زایش بر  یراشباعغاثر افزودن منابع اسیدهای چرب  -5جدول 

Table 5- The effect of using the sources of unsaturated and saturated fatty acids in the expectant diet on blood 

parameters of Holstein calves 

P Value 
 آزمایشی هاییرهج

Experimental diets خونی هایفراسنجه  

Blood parameters 
Trt×time time Trt SEM 

 دانه گلرنگ
Safflower 

Seed 

 روغن پالم
Palm oil 

 شاهد
Control 

0.733 <0.001 0.085 3.061 81.16 91.74 87.67 
 گلوکز
Glucose 

0.631 <0.001 0.926 4.216 64.39 62.82 64.05 
 کلسترول
Cholesterol 

0.632 <0.001 0.227 2.340 26.44 31.71 31.67 
 یسیریدگلتری 

Triglyceride 

0.979 0.107 0.584 1.895 26.04 25.48 28.17 
 خون یااورهنیتروژن 

Blood urea nitrogen 

0.543 <0.001 0.863 4.438 55.20 55.26 58.20 
 آمینوترانسفراز آسپارتات

1AST 

0.215 0.0005 0.669 1.437 13.33  15.09 13.71 
 آمینوترانسفراز آالنین

2ALT 

0.772 0.015 0.877 0.027 .521 0.540 0.537 
 تام اکسیدانییآنت ظرفیت

3TAC 

0.914 <0.001 0.460 0.066 3.15 3.17 3.27 
 آلبومین
Albumin 

0.584 <0.001 0.891 0.254 6.03 6.17 6.18 
 پروتئین کل
Total Protein 



 

 

0.125 0.001 0.966 0.213 11.40 11.43 11.48 
 کلسیم
Ca 

0.516 0.919 0.932 0.082 2.34 2.36 2.32 
 منیزیوم
Mg 

0.679 0.001 0.741 0.168 7.15 7.11 6.97 
 فسفر
P 

0.015 <0.001 0.693 1.94 18.35 17.61 19.94 
 باال چگالی با لیپوپروتئین

HDL 

0.087 0.177 0.191 0.193 2.19 1.68 2.06 
 آلدهید دی مالون

4MDA 

1 Aspartate aminotransferase 
2 Alanine aminotransferase 
3 Total Antioxidant Capacity 
4 Malon dialdehide 

 

بر سطح  دارییمعن یرتأثفریزین باعث  یهاگوسالهمکمل سازی گلرنگ بر  محققین بیان کردند که یامطالعهمطابق با نتایج این آزمایش، در 
 یهازماندر باال چگالی با لیپوپروتئینو آمینوترانسفراز  آالنین آمینوترانسفراز، آسپارتات، ، گلوکز، کلسترولایمنوگلوبینکل،  ینپروتئآلبومین، 

استفاده همچنین در مطالعه دیگری نشان داده شد که  (.El-Hafeez et al ., 2017)شد  روزگی( 131و  3.، 71، 43، 1.، 33) مختلف پرورش
 هایگوساله یسیریدگلمیزان گلوکز، الکتات، پروتئین کل و تری  بر در دوره انتظار زایش کونژوگه لینولئیک اسید و ضروری چرب اسیدهایاز 

اثرات مکمل  برخالف نتایج این آزمایش، در تحقیقی(. Uken et al., 2021) شد دارییمعن یرتأثباعث  های مختلف پرورش نوزاد در طول زمان
در شیری  یهاگوساله پیش از شیرگیری و اوایل شیرگیری بر پروتئین کل در یهادورهو  دوران آبستنیدر اواخر  یاسیدهای چرب ضرور

روز مانده به زایش و با سه تیمار با انرژی کم،  2.در مطالعه ای که  .(Jolazadeh et al., 2019) نداشت دارییمعن یرتأثمختلف  یهازمان
، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و لظت گلوکزانرژی باال استفاده کرده اند غمتوسط و زیاد انجام شد مشخص گردید گوساله هایی که از جیره با 

غلظت مالون دی آلدئید در تیمار با انرژی پایین به طور معنی داری  داشتند، همچنین نسبت به تیمار با انرژی پایین یسوپراکسیددیسموتاز باالتر
ستم سی بهبود خونی ممکن است به دلیل هایفراسنجه بر زمان یرتأث (.Hao Chen et al., 2022) تیمارهای دیگر افزایش پیدا کردنسبت به 
  باشد. هاگوساله در روده عملکردگوارشی و 

گزارش شده است. با توجه  4هلشتاین در جدول  یهاگوساله عملکرد بر زایش انتظار جیره در اشباع و یراشباعغ چرب اسیدهای منابع افزودن اثر
 21 تا 3)مصرفی  خشک ماده روزگی(، .. تا 3روزگی و  21 تا 3روزگی(، افزایش وزن ) ..و  21به نتایج به دست آمده، وزن بدن گوساله )تولد، 

 (روزگی .. تا 3 و روزگی 21 تا 3)خوراک  و بازده (روزگی .. تا 3 و روزگی 21 تا 3)مصرفی  خوراکی مواد ، مجموع(روزگی .. تا 3 و روزگی
 (.P> 50/5)تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت  یرتأثتحت  دارییمعنهلشتاین به طور  یهاگوساله

 هلشتاین یهاگوسالهو اشباع در جیره انتظار زایش بر عملکرد  یراشباعغاثر افزودن منابع اسیدهای چرب  -6جدول 

Table 6 - The effect of using the sources of unsaturated and saturated fatty acids in the expectant diet on the 

performance of Holstein calves 

 آزمایشی هاییرهج
Experimental diets یرمتغ  

Parameter 
P Value SEM 

 دانه گلرنگ
Safflower 

Seed 

 روغن پالم
Palm oil 

 شاهد
Control 

0.906 1.779 41.34 40.90 42.06 
 بدن در روز صفر وزن

Body weight on day 0 



 

 

0.982 1.677 44.51 44.81 44.94 
 21وزن بدن در روز 

Body weight on day 21 

0.989 1.895 56.53 56.12 56.28 
 ..وزن بدن در روز 

Body weight on day 49 

0.778 0.048 0.15 0.18 0.13 

 روزگی( 21تا  3افزایش وزن )

Average daily gain (3 to 21 
days) 

0.875 0.031 0.30 0.31 0.29 
 روزگی( .. تا 3افزایش وزن )

Average daily gain (3 to 49 
days) 

0.345 0.013 0.06 0.08 0.06 
 روزگی( 21تا  3) روزانه ماده خشک مصرفی

Dry matter intake daily (3 to 
21 days) 

0.653 0.017 0.28 0.30 0.27 
 روزگی( ..تا  3) روزانه ماده خشک مصرفی

Dry matter intake daily (3 to 
49 days) 

0.345 0.013 0.60 0.62 0.60 

 21 تا 3مجموع مواد خوراکی مصرفی )
 روزگی(

Total feed intake (3 to 21 days) 

0.653 0.016 0.82 0.84 0.81 

 ..تا  3مصرفی ) کیمجموع مواد خورا
 روزگی(

Total feed intake (3 to 49 days) 

0.865 0.078 0.26 0.29 0.23 
 روزگی( 21تا  3) بازده خوراک

Feed efficiency (3 to 21 days) 

0.779 0.037 0.39 0.36 0.35 
 وزگی(ر ..تا  3) بازده خوراک

Feed efficiency (3 to 49 days) 

 

 دارییمعن یرتأثدر بین تیمارهای آزمایشی  هاگوسالهبر وزن تولد  آبستنی دورهنشان داده شد که تغذیه با منابع مختلف چربی در  یامطالعهدر 
بر افزایش وزن گوساله و وزن از  یریتأثقبل از زایش هیچ  روز 14گلرنگ  دانهمشابه، تغذیه  طوربه (.Petit and Berthiaume, 2006) ندارد

روز قبل از  14 تا 13گلرنگ از  یهادانهبیان کردند که تغذیه با  دیگر محققینعالوه بر این، (. Geary et al., 2002) نداشت هاآنشیر گرفتن 
همچنین افزودن مکمل چربی به جیره  (.Encinias et al., 2001) ندارد هاآنبر وزن تولد گوساله و وزن از شیر گرفتن  دارییمعن یرتأثزایمان 

بعالوه  (.Melendez et al., 2022) نداشت دارییمعن یرتأثدر تیمارهای مختلف هلشتاین  یهاگوسالهبر افزایش وزن اولیه و بازده خوراک در 
 یهاگوسالهو دوره پیش از شیرگیری در  آبستنییدهای چرب ضروری در اواخر کردند که افزودن مکمل اس گزارشو همکاران  جوالزاده

 Jolazadeh et) تحت تأثیر جیره غذایی قبل از زایمان قرار نگرفتوزن بدن در بدو تولد و عملکرد رشد ، ه خشک مصرفی اولیههلشتاین بر ماد

al., 2019)،  .ازشاهد از وضعیت کافی و مناسبی  یهاگوسالهاین احتمال وجود دارد که که با نتایج به دست آمده در این آزمایش همسو بودند 
از  .نگرفت قرار تأثیر تحت چرب اسید مصرف افزایش با گوساله عملکرد دلیل همین به (.Garcia et al., 2014) برخوردار بودند چرب یداس لحاظ
و  هاگوسالهبر وضعیت انرژی  تواندیمچربی و جیره غذایی  یهامکملعواملی مانند شرایط محیطی در نزدیکی زمان زایش، دوره تغذیه با  طرفی

 (.Petit et al., 2006) تغییر دهدرا  بعدازآنو را در بدو تولد  هاگوسالهگاوها تأثیر بگذارد و در نتیجه وزن 

است.  شدهگزارش 7هلشتاین در جدول  یهاگوساله اندازه های بدنی بر زایش انتظار جیره در اشباع و یراشباعغ چرب اسیدهای منابع افزودن اثر
 .. و 21 ،3)روزگی(، عرض هیپ  ..و  21، 3هلشتاین که شامل ارتفاع هیپ ) یهاگوساله اندازه های بدنیبا توجه به نتایج به دست آمده 

 یرتأثتحت  دارییمعن طوربهروزگی( بود،  ..و  21، 3( و طول بدن )روزگی ..و  21، 3دور سینه ) روزگی(، ..و  21، 3، ارتفاع جدوگاه )(روزگی
 (.P> 50/5)تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت 

 هلشتاین یهاگوساله اندازه های بدنی وضعیتو اشباع در جیره انتظار زایش بر  یراشباعغاثر افزودن منابع اسیدهای چرب  -7 جدول



 

 

Table 7-The effect of using the sources of unsaturated and saturated fatty acids in the expectant diet on skeletal 

status of Holstein calves 

 آزمایشی هاییرهج
Experimental diets یرمتغ  

Parameter 
P Value SEM 

 دانه گلرنگ
Safflower 

Seed 

 روغن پالم
oil Palm 

 شاهد
Control 

0.498 0.677 82.56 81.42 81.69 
 روزگی 3ارتفاع هیپ 

Hip height on day 3 

0.757 0.709 84.20 84.47 83.70 
 روزگی 21ارتفاع هیپ 

Hip height on day 21 

0.111 0.606 85.66 86.25 84.32 
 روزگی ..ارتفاع هیپ 

Hip height on day 49 

0.311 0.760 25.34 23.62 24.17 
 روزگی 3عرض هیپ 

Hip width on day 3 

0.126 0.751 29.08 27.28 26.97 
 روزگی 21عرض هیپ 

Hip width on day 21 

0.291 0.603 30.65 30.35 29.33 
 روزگی ..عرض هیپ 

Hip width on day 49 

0.283 0.681 79.27 79.48 80.74 
 روزگی 3ارتفاع جدوگاه 

Withers height on day 3 

0.594 0.730 81.61 82.45 82.61 
 روزگی 21ارتفاع جدوگاه 

Withers height on day 21 

0.922 1.007 83.93 84.05 84.48 
 روزگی ..ارتفاع جدوگاه 

Withers height on day 49 

0.528 0.999 80.65 79.01 80.35 
 روزگی 3سینه  دور

Heart girth on day 3 

0.444 0.865 81.47 80.55 82.23 
 روزگی 21دور سینه 

Heart girth on day 21 

0.995 1.063 83.92 83.91 83.79 
 روزگی ..دور سینه 

Heart girth on day 49 

0.163 0.710 45.91 46.32 47.81 
 روزگی 3 طول بدن

Body length on day 3 

0.341 0.591 47.95 47.96 49.06 
 روزگی 21 طول بدن

Body length on day 21 

0.076 0.595 49.15 49.28 50.98 
 روزگی .. طول بدن

Body length on day 49 
 

 اواخربیان کردند که افزودن مکمل اسیدهای چرب ضروری در  (Jolazadeh et al., 2019)و همکاران جوالزاده  مطابق با نتایج این آزمایش،
تحت تأثیر جیره  روزگی 77و  14، 3سینه در روز عرض هیپ و دور هلشتاین بر طول بدن،  یهاگوسالهو دوره پیش از شیرگیری در  آبستنی

بیان کردند که عرض و ارتفاع کپل، طول بدن  هاگوسالهچربی در  یهامکملاز طرفی محققین با بررسی تأثیر  .غذایی قبل از زایمان قرار نگرفت
نشان دادند که محققین در تحقیق دیگری (. Ghasemi et al., 2017) آزمایشی قرار نگرفت هاییرهجتحت تأثیر  هاگوسالهو ارتفاع جدوگاه در 
 اندازه های بدنی وهلشتاین در دوران قبل و بعد از شیرگیری  یهاگوسالههای مختلف اسیدهای چرب در جیره غذایی بر منابع چربی و نسبت

شیری هلشتاین  یهاگوسالههمچنین در مطالعه دیگری که اثر منابع مختلف چربی در  .(Kadkhoday et al.,2017) نداشت دارییمعن یرتأث
 دارییمعن یرتأثبررسی شد نتایج نشان داد که منابع چربی بر شاخص رشد اسکلتی )ارتفاع بدن، عرض هیپ، عرض پین و نسبت هیپ به پین( 



 

 

آزمایش، سطح شیر مصرفی، نوع و سطح مکمل چربی،  یهاروشممکن است به دلیل تفاوت در  ؛ که(Mohtashami et al., 2022)نداشت 
 (.Ghasemi et al., 2017)قرار نگرفته باشند  یرتأثخصوصیات رشد اسکلتی تحت  هاگوسالهراک آغازین و مدیریت نگهداری نوع خو

 یکل گیريیجهنت

منفی  یرتأث گاوها خوراک مصرف بر زایش انتظار جیره در اشباع و یراشباعغ چرب اسیدهای منابع گرفت که افزودن نتیجه توانیم یطورکلبه
 دارییمعن یرتأثهلشتاین  یهاگوساله اندازه های بدنینداشت، همچنین تیمارهای آزمایشی بر کیفیت آغوز، اسیدهای چرب آغوز، عملکرد و 

با توجه به اینکه اثرات مادری بخشی از کار تحقیقاتی بود، در کل میتوان توصیه کرد که استفاده از دانه گلرنگ در دوره انتقال گاوهای  .نداشت
 1گاوها داشت، لذا توصیه می شود تا سطح شیری تاثیر مثبت بر تولید شیر دوره بعد و پارامترهای تولید مثلی بدون تاثیر بر مصرف ماده خشک 

 استفاده کرد. 4صد ماده خشک در جیره گاوهای انتطار زایش از دانه گلرنگ به عنوان منبع امگا در
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