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چکیده 

 ،ت و اقتصادیمحصوالت با کیفی ولیددامپروری پایدار برای ت ،مغذی در میان اقالم خوراکی است یترین مادهجا که پروتئین گران از آن    
ارتر با آمینه در استثیر افزودن اسیدهای تأحاضر به منظور بررسی  یمطالعه بستگی به حد مطلوب اسیدهای آمینه در تنظیم جیره دارد. 

ین منظور برای ا آن با استارتر دارای سطح پروتئین خام باالتر بدون اسید آمینه اضافه انجام شد.  یسطح پروتئین خام متوسط و مقایسه
ی آزمایشی تیمارها روزگی پایان یافت.  70روزگی تحت چهار تیمار آزمایشی قرار گرفتند و مطالعه در  3از نر و ماده گوساله هلشتاین  48

ر به عالوه پروتئین خام در استارتدرصد  18( 2لیزین و متیونین باالتر، )درصد  20پروتئین خام در استارتر به عالوه  درصد 18( 1شامل )
ن و متیونیلیزین،  درصد 20پروتئین خام در استارتر به عالوه  درصد 18( 3ترئونین باالتر، ) درصد 10درصد لیزین و متیونین و  20

ها در هگوسال ، و نیز قبل از شیرگیری در کل دوره آزمایش پروتئین خام بدون اسید آمینه اضافه بود.  درصد 22( 4ترئونین باالتر و )
 بازده خوراک های تغذیه شده با سطح باالتر پروتئین خام،گوسالهنتایج این مطالعه نشان داد که  . رف استارتر باالتری داشتندمص 1تیمار 

بر  اریدیمعن ثیرأتیمارهای آزمایشی ت.  و وزن نهایی نیز بین تیمارهای آزمایشی متفاوت نبود افزایش وزن روزانه باالتری داشتند. 
، (4تیمار ) اضافه یپروتئین خام بدون اسید آمینههای تغذیه شده با سطح باالتر در پایان آزمایش، گوساله  .تندهای خونی نداشفراسنجه

ای ابتال به های لیزین، متیونین و ترئونین بیشتر، روزهدرصد اسید آمینه 20های تغذیه شده با گوساله  باالتری داشتند.سرمی سطح اوره 
 و رشد دعملکر بر داریمعنی ثیرأت ترئونین، و متیونین لیزین، آمینه اسیدهای افزودنبه طور کلی،  . اسهال و دمای بدن کمتری داشتند

 مورد رباالت سطح با پروتئین به نسبت کارآمدتری طور به استارتر در متوسط سطح با خام پروتئین اما . نداشت خون ایمنی هایفراسنجه
. گرفت قرار استفاده
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ای ها برای داشتن گلهبنابراین تغذیه اولیه گوساله است. 
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به مواد موجودات زنده  (. Soberon 2012)حیاتی است 

نیاز نگهداری،  مغذی برای نگهداری و رشد نیاز دارند. 

انرژی  که البته انرژی مورد نیاز برای زنده ماندن دام است

های حفظ دمای بدن، پاسخ ایمنی و تنشمورد نیاز برای 

برای  . شودمیرا نیز شامل از حمل و نقل و محیط  ناشی

به حداکثر رساندن سنتز پروتئین بافتی در دوره رشد، 

گوساله به پروتئین با کیفیت مناسب و انرژی کافی برای 

 . استفاده مطلوب از اسیدهای آمینه جذب شده نیاز دارد

کوچک، برای  یهای جذب شده از طریق رودهاسید آمینه

های مختلف جهت یا به بافت ندشوده به کبد منتقل میاستفا

 (. Erickson and Kalscheur 2020)د نکنرشد انتقال پیدا می

سالمتی، رشد و سودآوری پرورش گوساله به میزان     

است  صحیح های تغذیه و مدیریتباالیی وابسته به شیوه

(Tahmasbi et al. 2014.)   نتایج یک سری از مطالعات

تواند های هلشتاین میدهد که ترکیب بدنی گوسالهمی نشان

توسط جیره تغییر کند و احتیاجات مواد مغذی گوساله 

 ,Diaz et al. 2001) جوان به خوبی مشخص نشده است

Tikofsky et al. 2001) .  جایگزین شیر استاندارد و میزان

آن مطابق با برچسب محصول، مواد مغذی کافی  یتغذیه

را رشدش  یبرای گوساله جهت رسیدن به توان بالقوه

ای همچنین روی عملکرد کمبود تغذیه کند. فراهم نمی

-ثیر میأهای عفونی تبرابر بیماریایمنی و حساسیت در 

حیاتی برای پاسخ ایمنی  یتغذیه، عامل تعیین کننده گذارد. 

ایمنی وابسته به سلول،  برانرژی  -روتئیناست و توازن پ

تولید سیتوکین، سیستم کامپلیمان، عملکرد فاگوسیتوز و 

 Nonnecke) گذاردثیر میأترشحی ت IgAبادی مقدار آنتی

et al. 2003.) 

های های شیرگیری نشده تحت تنوعی از برنامهگوساله    

از شرایط نگهداری و محیطی  وسیعی یای با دامنهتغذیه

مطالعات انجام شده   .(Kertz et al. 1979)یابند می پرورش

های شیرخوار به اسیدهای آمینه محدود در مورد نیاز گوساله

و همکاران  Hillدر مطالعه انجام شده توسط   است.

در  گرم لیزین 17 دریافت که با عنوان شده است، (2008)

، نسبت 31/0 برابر با به لیزیننسبت متیونین حفظ  روز و

و نسبت ترئونین  54/0 با سیستئین به لیزین برابرمتیونین+ 

به  های شیرخوارنیاز گوساله ،60/0به لیزین کمتر از 

 د.گردمیمین أت اسیدهای آمینه

های که مکمل کردند بیان( 2007) همکاران و لی    

حیوانات و انسان، وضعیت ایمنی  یاسیدهای آمینه در جیره

را بهبود بخشیده و در نتیجه شیوع بیماری و مرگ و میر 

 هایی که غالباًبیماری  (.Li et al. 2007) یابدمیکاهش 

کند اسهال، عفونت بند ناف، پنومونی می ها را مبتالگوساله

 بر ایجاد عالیم بالینی منجر به عالوهو سپتی سمی است که 

 Fernando et)های خونی خواهد شد تغییراتی در سلول

al. 2012.)  ها به اکثر مطالعات برای برآورد نیاز گوساله

هایی انجام شده است که تنها با اسیدهای آمینه، در گوساله

 .Wang et al)شدند شیر و نه استارتر یا علوفه تغذیه می

ثیر افزودن أحاضر، بررسی ت یلذا هدف از مطالعه (. 2012

استارتر  های شیرخوار بااسیدهای آمینه به استارتر گوساله

تر در مقایسه با استارتر دارای دارای پروتئین خام پایین

  پروتئین خام باالتر بدون اسید آمینه بود. 

 

 مواد و روش کار

 12تیمار و  4آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با     

و انحراف معیار گوساله با میانگین  48تکرار، در مجموع 

 کیلوگرم انجام گرفت.  49/41±45/0وزن بدو ورود به طرح 

کشی و به آغوزخانه منتقل شده ها پس از تولد وزنگوساله

 8درصد وزن بدن در  10 به میزان و با آغوز با کیفیت،

در  شدند.  تغذیهتا سه روز شیر انتقالی  سپس ساعت اول و

روز سوم مجددا وزن کشی شده و یک نمونه خون جهت 

 شد.  رم گرفته و به آزمایشگاه ارسالسنجش پروتئین تام س

 6ز ها برابر یا بیش اهایی که سطح پروتئین سرم آنگوساله

به دلیل محدودیت  ماندند. لیتر بود، در طرح گرم/ دسی

در  ها از یک جنسیت انتخاب نشدند. زمانی، همه گوساله

 گوساله ماده استفاده شد.  6گوساله نر و  6هر تیمار از 

 های( آزمایشی به شکل زیر بود: تیمارها )جیره
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استارتر به  در درصد سطح پروتئین خام 18 : 1جیره     

 یونین بیشتردرصد مت 20درصد لیزین و  20 عالوه

استارتر به  در درصد سطح پروتئین خام 18 : 2جیره     

 10درصد لیزین بیشتر و  20درصد متیونین،  20 عالوه

 درصد ترئونین بیشتر

استارتر به در درصد سطح پروتئین خام  18  :3جیره     

 20درصد لیزین بیشتر و  20درصد متیونین،  20 الوهع

 درصد ترئونین بیشتر

 استارتر بدوندر درصد سطح پروتئین خام  22  :4 جیره    

 هیچ اسید آمینه اضافه 

ها از سه روزگی تا دو هفته بعد از شیرگیری، گوساله    

 آزمایشی را دریافت کردند.  یروزگی جیره 70یعنی 

استارتر و نیز ترکیب  یترکیب مواد خوراکی تشکیل دهنده

استارتر  ،ماه اول در آمده است.  Table 1مواد مغذی آن در 

 10ها قرار گرفت و از ماه دوم، به تنهایی در اختیار گوساله

ها اضافه شد تا به رشد درصد یونجه به شکل سرک به جیره

ها تا انتهای طرح در گوساله  شکمبه کمک کند. یو توسعه

 5/2 ×2/1ابعاد جایگاه  های انفرادی قرار داشتند. جایگاه

 48یا  24شد و هر متر بود و بستر آن از ماسه تشکیل می

قبل از  گردید. بار، در صورت لزوم اضافه می ساعت یک

شروع آزمایش، جیره پایه در کارخانه خوراک دامداری 

و به آزمایشگاه تخصصی  اخذساخته شد و یک نمونه از آن 

ی براکاربرد پرتوها متعلق به سازمان انرژی اتمی تهران 

 تعیین سطح متیونین و لیزین با استفاده از روش پیکوتگ
HPLC رسال گردیدا (White et al. 1986 )یو سطح اضافه 

درصد باالتر( مطابق با  20 و 10)لیزین و ترئونین  متیونین،

مقادیر مساوی شیر  آزمایشگاه به جیره اضافه شد.  ینتیجه

 قابل ذکر آن  .ها قرار گرفتگوساله یهمه یمورد تغذیه

 با نام تجاری دارپوشش لیزین مورد استفاده، لیزینکه، 

LysiPEARL  ساخت شرکتKemin،  به کار رفتهمتیونین، 

 درصد با نام تجاری 74 خلوص با دارپوشش متیونین

Samrtmaine M ساخت شرکت Adisseo  به کار ترئونین و

 ت نشده، تهیه شده به روش تخمیری،، محافظگرفته شده

 میزانو  ThreAminoبا نام تجاری  Evonicساخت شرکت 

اقالم جیره و ترکییب  ،جدول درصد بود.  5/98 خلوص

نویسی را نشان شیمیایی به دست آمده از نرم افزار جیره

 دهد.می

 شد. گیری میمصرف استارتر هر روز صبح اندازه    

و  63، 56، 49، 42، 35، 28، 21، 14، 7، 3، 1ها در گوساله

متوسط افزایش وزن  کشی شدند. روزگی مطالعه وزن 70

مصرف خوراک )کیلوگرم وزن  یدهروزانه و باز

خشک مصرفی( برای قبل و بعد از  یکیلوگرم کل مادهبدن/

های نمونه مطالعه محاسبه شد.  یشیرگیری و کل دوره

ای خالء در روزه یخون از سیاهرگ دمی با استفاده از لوله

 .  اخذ گردیدالعه مط 70و  30

کراتینین و اوره سرم توسط روش رنگ سنجی آنزیمی     

 متعلق به شرکت پارس آزمون با استفاده از کیت تجاری

سرم مطابق با روش کدورت سنجی  IgG گیری شد. اندازه

مورد سنجش قرار پارس آزمون با استفاده از کیت تجاری 

گیری اندازهپروتئین تام سرم به روش فتومتری  . گرفت

 یهای خوراک به صورت هفتگی از همهنمونه گردید. 

 یدرجه 70 یساعت در دما 72مدت  بهها گرفته شده، جیره

و مقدار پروتئین خام آن به روش  در آون خشک گرادیسانت

دو نمونه شیر از مخزن در دو روز  گیری شد. کلدال اندازه

 یدرجه 4دو هفته اخذ گردید و در دمای  یمتوالی با فاصله

های دارای دی کرومات پتاسیم برای گراد در لولهسانتی

ساخت کشور  FT2سنجش توسط دستگاه میلکواسکن 

میزان کل مواد جامد شیر برای  شد. نگهداری میدانمارک 

 خشک مصرفی استفاده شد.  یکل ماده یمحاسبه
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Table 1: Ingredients, energy and nutrient composition of experimental diets fed to dairy calves 
Feedstuffs,% 

Diet 1 (CP 18%, 20% 

lys, 20% met, no thr) 

Diet 2 (CP 18%,20% 

lys, 20% met, 10% thr) 

Diet 3 (CP 18%,20% 

lys, 20% met, 20% thr) 

Diet 4 (CP 

22%,no AA) 

Corn grain 61.294 61.242 61.189 49.8 

Soybean meal 23.9 23.9 23.9 35.95 

Soybean seed 5 5 5 5 

Fat Supplement1 2.95 2.95 2.95 2.75 
Di- Calcium 

phosphate 
2 2 2 2 

Salt 0.5 0.5 0.5 0.5 
Sodium 

bicarbonate 
1 1 1 1 

Mineral 

Supplement2 
1.5 1.5 1.5 1.5 

Vitamin 

Supplement3 
1.5 1.5 1.5 1.5 

Added 

Methionine4 
0.016 0.016 0.016 0 

Added Lysine5 0.340 0.340 0.340 0 
Added 

Threonine6 
0 0.052 0.105 0 

Chemical composition of the diets 
Crude Protein 

(%) 
18.21 18.21 18.05 21.85 

ME (Mcal/kg) 3.13 3.13 3.13 3.15 

NEG (Mcal/kg) 1.48 1.48 1.48 1.47 

NEM (Mcal/kg) 2.07 2.07 2.07 2.06 
AA= Amino acid; met=methionine; lys= lysine; thr= threonine; ME = metabolizable energy; NEG= net energy for growth; 

NEM= net energy for maintenance  
1 Contained stearic acid, 5% of DM; palmitic acid, 30% of DM; oleic acid, 11% of DM; linoleic acid, 50% of DM; and linolenic 

acid, 4% of DM. 

 2 Contained (mg/kg) Co, 100; Cu, 4,290; I, 200; Mn, 10,000; Zn, 20,000; Mg, 67,500; and Ca, 240,000.  
3 Contained (IU/kg) vitamin A, 1,300,000; vitamin D, 360,000; and vitamin E, 12,000.  
4 Rumen protected methionine, Smartamine M brand name, manufactured by Adisseo co. with 74% purity 
5 Rumen protected lysisne, LysiPearl brand name, manufactured by Kemin Co. with 50% purity 
6 Non-protected threonine, ThreAmino brand name, manufactured by Evonic Co. with 98.5% purity 

 
 

 

، در قالب طرح کاماًل هاو تحلیل آماری دادهتجزیه     

به منظور کنترل اثر دو متغیر وزن اولیه  تصادفی انجام شد. 

گیری شده، و تعداد شکم زایش مادر بر پارامترهای اندازه

گر( در آزمایش متغیر مذکور به عنوان کووریت )مداخله دو

ه بر مبنای های تصحیح شددر نظر گرفته شده و میانگین

متغیر جنس  محاسبه گردید.  حذف اثرات این عوامل

ها نیز در مدل به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته گوساله

 4/9ورژن  SASافزار تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم  شد.

های تصحیح شده با استفاده از دستور میانگین  انجام شد.

LS means  در رویهMixed افزار نرمSAS  محاسبه شد

(SAS Institute Inc., Cary, NC; version 9.4 .) 

در سطح  LSDها با استفاده از آزمون میانگین یمقایسه    

 1/0و  05/0سطح احتمال بین  انجام شد.  درصد 5احتمال 

-فراسنجه داری در نظر گرفته شد. عنوان تمایل به معنی به

آزمایش برای صفات مصرف  این در گیریاندازه مورد های

استارتر، متوسط افزایش وزن بدن روزانه و  بازده مصرف 

)قبل از شیرگیری، بعد از شدند  تقسیم دوره 3 به خوراک

 این در استفاده مورد آماری مدل شیرگیری و کل دوره(. 

kXβ(+ jT +iS=µ+jkiY-  است: ذیل صورت به آزمایش

jkiX)+  e 
    kijY مشاهده =j  ام از تیمارi  ،امµ،میانگین مشاهدات = 

iS ،جنس گوساله= jT اثر تیمار =j  ،ام)X-kXβ( پارامترهای =

 = اشتباه آزمایشیjkieکوواریت و 
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 نتایج

 مصرف خوراک

 تیمارهای اثر ،Table 2 مطابق که داد نشان نتایج    

 نتایج (. >05/0P) بود داریمعن استارتر مصرف بر آزمایشی

 هاییگوساله داد نشان مختلف تیمارهای میانگین یمقایسه

 استارتر مصرف مقدار ترینپائین شدند، تغذیه 4 تیمار با که

 دارییمعن طوره ب هاآن استارتر مصرف میزان که داشتند را

 که ندداد نشان نتایجهمچنین  . بود تیمارها سایر از کمتر

از نظر  ،3 و 2 ،1 تیمار سه در استارتر مصرفتفاوت میزان 

نشان  Table 2که همان طور  . دار نبوده استآماری معنی

شیرگیری نیز میان تیمارها  استارتر قبل از دهد، مصرفمی

 باالترین مصرف را  (.P<05/0دار داشت )معنیتفاوت 

درصد پروتئین  18 با جیره دارایهایی داشتند که گوساله

تغذیه متیونین بیشتر  درصد 20لیزین و  درصد 20خام، 

 . دار نداشتندتفاوت معنی 3و  2چند با تیمار  هر شدند. 

، یعنی جیره 4به تیمار  کمترین مصرف استارتر نیز مربوط

اما   پروتئین خام و بدون اسید آمینه بود. درصد 22دارای 

ن تیمارهای آزمایشی از نظر مصرف بعد از شیرگیری بی

 (. P>05/0)دار وجود نداشت استارتر تفاوت معنی

 

 مصرف خوراک یبازده

بین تیمارهای آزمایشی از نظر بازده مصرف خوراک در     

( P<05/0دار وجود داشت )کل دوره آزمایش تفاوت معنی

 18هایی داشتند که به طوری که کمترین بازده را گوساله

های لیزین، درصد اسید آمینه 20پروتئین خام با درصد 

بیشترین بازده  متیونین و ترئونین بیشتر دریافت کرده بودند. 

هایی مشاهده شد که استارتر مصرف خوراک نیز در گوساله

درصد پروتئین خام بدون اسید آمینه مصرف کرده  22با 

ذیه های تغقبل از شیرگیری، کمترین بازده را گوساله بودند. 

درصد پروتئین خام بدون اسید آمینه داشتند  22شده با 

(05/0>P .)  درصد  18) 1بیشترین بازده نیز در تیمار

درصد متیونین بیشتر(  20درصد لیزین و  20پروتئین خام، 

 نداشتند.  3و  2مشاهده شد هر چند تفاوتی با تیمارهای 

دهد، بعد از شیرگیری نشان می Table 2همان طور که 

درصد پروتئین خام و بدون  22های تغذیه شده با وسالهگ

های و گوسالهمینه، بیشترین بازده مصرف خوراک اسید آ

 20درصد لیزین،  20درصد پروتئین خام،  18تغذیه شده با 

کمترین بازده  ،درصد ترئونین بیشتر 20درصد متیونین و 

 (. P<05/0مصرف خوراک را داشتند )

 

 بدنوزن 

، بین تیمارهای آزمایشی از نظر وزن Table 2مطابق     

دار وجود داشت به طوری که شیرگیری تفاوت معنی

 18)تغذیه شده با  1های تیمار باالترین وزن را گوساله

درصد متیونین  20درصد لیزین و  20درصد پروتئین خام، 

(. کمترین وزن شیرگیری نیز P<05/0بیشتر( داشتند )

درصد پروتئین خام  22ذیه شده با های تغمربوط به گوساله

بین تیمارهای آزمایشی از  و بدون اسید آمینه اضافه بود. 

دار آماری نظر وزن نهایی )در پایان آزمایش( تفاوت معنی

 (.P>05/0وجود نداشت )
 

 متوسط افزایش وزن روزانه

بین تیمارهای آزمایشی از نظر متوسط افزایش وزن     

داری وجود تفاوت معنی ( در کل دورهADGروزانه )

( ولی قبل از شیرگیری تفاوت مشاهده P>05/0نداشت )

های را گوساله ADG( به طوری که کمترین P<05/0شد )

درصد پروتئین خام بدون اسید آمینه  22تغذیه شده با 

های تغذیه شده با نیز در گوساله ADGبیشترین  داشتند. 

درصد  20درصد لیزین و  20درصد پروتئین خام و  18

بعد از شیرگیری نیز همانند کل   متیونین بیشتر مشاهده شد.

داری بین تیمارهای آزمایشی از دوره آزمایش، تفاوت معنی

 (. P>05/0نظر متوسط افزایش وزن روزانه مشاهده نشد )
 

 پروتئین تام

دهد، میزان پروتئین تام نشان می Table 3همان طور که     

روزگی و نه در پایان  30نه در بین تیمارهای آزمایشی 

 (. P>05/0داری نشان نداد )آزمایش تفاوت معنی
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 آلبومین

مایش روزگی و نیز در پایان آز 30میزان آلبومین سرم در     

داری بین تیمارهای آزمایشی نشان نداد تفاوت معنی

(05/0<P .) 

 

IgG سرم 

روزگی و نه در پایان  30سرم نیز نه در  IgGمیزان     

دار نشان نداد آزمایش بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی

(05/0<P.) 

 

 روزهای ابتال به اسهال

دهد، بین تیمارهای نشان می Table 3همان طور که     

دار آزمایشی از نظر طول مدت ابتال به اسهال تفاوت معنی

های تغذیه گوساله ( به طوری کهP<05/0وجود داشت )

درصد لیزین، متیونین و  20درصد پروتئین خام،  18شده با 

( کمترین مدت ابتال به اسهال را 3ترئونین بیشتر )تیمار 

درصد پروتئین خام  22های تغذیه شده با داشتند و گوساله

بدون اسید آمینه اضافه، بیشترین مدت ابتال به اسهال را 

  داشتند.

 
 

 

Table 2: Starter intake, ADG, feed efficiency and BW of dairy calves during 70 d fed with 8 diets differing 

in CP, lysine and methionine level 

Traits 

Diet 1 (CP 18%, 

20% lys, 20% 

met, no thr) 

Diet 2 (CP 

18%,20% lys, 20% 

met, 10% thr) 

Diet 3 (CP 

18%,20% lys, 20% 

met, 20% thr) 

Diet 4 (CP 

22%,no AA) 
SEM P-Value 

Average 

daily milk 

DMI, kg/d 

0.575 0.575 0.575 0.575 - - 

Starter Intake (kg/d) 
Preweaning 0.484a 0.408a 0.440a 0.223b 0.057 0.0165 

Psotweaning 2.353 2.317 2.213 1.812 0.200 0.258 

Overall 0.858a 0.79a 0.795a 0.540b 0.081 0.046 

ADG (kg/d) 

Preweaning 0.684 0.659 0.676 0.570 0.034 0.0929 

Psotweaning 1.069 1.087 0.880 0.948 0.105 0.493 

Overall 0.761 0.745 0.717 0.645 0.043 0.294 

Feed Efficiency1 

Preweaning 0.858 0.790 0.795 0.540 0.046 0.080 

Psotweaning 0.527ab 0.475ab 0.434b 0.585a 0.037 0.49 

Overall 0.621b 0.638b 0.613b 0.685a 0.015 0.0071 

Body Weight (kg) 
Weaning  

(d 56) 
79.81 78.42 79.35 73.42 1.92 0.092 

Final (d 70) 94.78 93.64 91.68 86.70 3.02 0.293 
1 Milk consumption is included.  

a, b, c, d, e Means within a row with different superscripts are significantly different at P < 0.05. 
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Table 3: Health measurement of dairy calves fed with 4 diets differing in CP, lysine and methionine level 

Traits 
Diet 1 (CP 18%, 

20% lys, 20% 

met, no thr) 

Diet 2 (CP 

18%,20% lys, 20% 

met, 10% thr) 

Diet 3 (CP 

18%,20% lys, 20% 

met, 20% thr) 

Diet 4 (CP 

22%,no AA) 
SEM P-Value 

30 days of age 

Total Protein, g/dL, 7.010 6.853 6.584 7.222 0.303 0.480 

Albumin, mg/dl 2.999 2.952 2.875 3.368 0.129 0.064 

IgG concentration, 

mg/dL 
154.64 223.92 416.45 137.99 74.73 0.056 

70 days of age 
Total Protein, g/dL, 7.750 7.458 7.754 7.234 0.165 0.111 

Albumin, mg/dl 3.355 3.276 3.364 3.275 0.065 0.642 

IgG concentration, 

mg/dL 
162.52 178.08 362.93 177.96 86.79 0.359 

Days suffering 

diarrhea 
5.075b 5.242b 3.870c 6.238a 0.186 0.0001 

Rectum 

temperature, C 
38.827a 38.630b 38.540b 38.893a 

0.046

7 
0.0001 

a, b, c, d, e Means within a row with different superscripts are significantly different at P < 0.05. 

 

 دمای رکتوم

ت بین تیمارهای آزمایشی از نظر دمای رکتوم نیز تفاو    

های تغذیه شده گوساله  (.P<05/0دار وجود داشت )معنی

درصد لیزین، متیونین و  20درصد پروتئین خام،  18با 

ای هگوساله( کمترین دمای رکتوم و 3ترئونین بیشتر )تیمار 

افه درصد پروتئین خام بدون اسید آمینه اض 22تغذیه شده با 

 بیشترین دمای رکتوم را داشتند. 

 

 اوره سرم

دهد، بین تیمارهای نشان میTable 4همان طور که     

روزگی تفاوت  30خون در  یآزمایشی از نظر میزان اوره

( ولی در پایان آزمایش، P>05/0دار وجود نداشت )معنی

درصد پروتئین خام بدون  22های تغذیه شده با گوساله

 یاسید آمینه اضافه، باالترین میزان اوره را داشتند و با بقیه

بین  (. P<05/0دار نشان دادند )تیمارها اختالف معنی

 تیمارهای اول تا سوم تفاوتی وجود نداشت. 
 

 کراتینین سرم

تیمارهای ، بین Table 4میزان کراتینین سرم مطابق     

روزگی و نه در پایان آزمایش تفاوت  30آزمایشی نه در 

 (.P>05/0دار نشان نداد )معنی

 

Table 4: Serum parameters of dairy calves fed with 4 diets differing in CP, lysine and methionine level 

Traits 
Diet 1 (CP 18%, 

20% lys, 20% 

met, no thr) 

Diet 2 (CP 

18%,20% lys, 20% 

met, 10% thr) 

Diet 3 (CP 

18%,20% lys, 20% 

met, 20% thr) 

Diet 4 (CP 

22%,no AA) 
SEM P-Value 

Urea, d 30 

mg/dL 
22.92 24.47 21.52 25.75 2.59 0.664 

Creatinine, d 

30  mg/dL 
1.426 1.410 1.305 1.262 0.115 0.728 

Urea, d 70 

mg/dL 
18.038b 21.749b 18.606b 32.271a 2.613 0.0076 

Creatinine, d 

70 mg/dL 
1.091 1.079 1.094 1.052 0.085 0.984 

a, b, c, d, e Means within a row with different superscripts are significantly different at P < 0.05. 
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 بحث
(، 2008و همکاران ) Hillانجام شده توسط  یمطالعهدر     

 تغییر سطحمصرف خوراک با  یمصرف استارتر و بازده

 06/1تواند نشان دهد که تغییر نکرد که می مصرفی ترئونین

 . کافی است 45/0درصد ترئونین یا نسبت ترئونین به لیزین 

، 2016در سال  Doepelانجام شده توسط  یدر مطالعه

کامل یا دارای  یای دارای اسید آمینهاسیدهای آمینهمحلول 

کمبود فنیل آالنین، ترئونین یا تریپتوفان به شیردان تزریق 

تولید شیر و تولید پروتئین شیر با کمبود فنیل آالنین  شد. 

مقدار سرخرگی  یا ترئونین و نه تریپتوفان کاهش یافت. 

ها اظر آنفنیل آالنین، ترئونین و تریپتوفان با حذف متن

هایی که به عنوان کاهش یافت در حالی که مقادیر متابولیت

ثیر تیمارها قرار أکنند، تحت تسوبسترای انرژی عمل می

جریان پالسمایی پستان و دریافت پستانی چندین  نگرفت. 

دهد اسید آمینه در پاسخ به تیمارها تغییر کرد که نشان می

مین مواد مغذی در أت تواند به تغییرات درپستانی می یغده

د حداکثر رساندن ساخت شیر پاسخ ده تالش برای به

(Doepel 2016 .) فعلی از نظر  یاین یافته با نتایج مطالعه

 عملکرد )وزن بدن و افزایش وزن روزانه( مغایرت دارد. 

زیرا تیمارهایی که ترئونین دریافت کرده بودند، عملکرد 

 شتند.باالتری نسبت به بقیه تیمارها ندا

، 2017در سال  Morrisonانجام شده توسط  یدر مطالعه    

ها برای رشد و وضعیت ای، گوسالههفته 8طی یک دوره 

-به طور کلی، گوساله  سالمتی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

هایی که با پروتئین پالسما در جایگزین شیر به عالوه 

هایی گوسالهاسیدهای آمینه تغذیه شدند، عملکردی همانند 

با  با جایگزین شیر استاندارد تغذیه شده بودند.  داشتند که

هایی که سطح این حال، بدون ترئونین و ایزولوسین، گوساله

افت کردند، عملکرد خوبی باالتر پروتئین پالسما دری

 حاضر مغایرت دارد.  یکه باز هم با نتایج مطالعهنداشتند 

 جهت نشخوارکنندگان،در  کل پروتئین گیریاندازه    

 میزان سن، کاهش با  شود.می استفاده ازت توازن بینیپیش

 جمله از  .یابدمی افزایش حیوانات تمام در کل پروتئین

 تنش، باشد ثرؤم تواندمی کل پروتئین میزان بر که مواردی

 دادن دست از زیرا است.  تغذیه و بدن آب دادن دست از

 در و شده آن تغلیظ و سرم حجم شدن کم سبب بدن آب

 ناکافیی تغذیه شود. می کل پروتئین افزایش باعث نهایت

 باعث علتی هر به خوراک مصرف کاهش و ایجیره پروتئین

 (. Tyler et al. 1998) شودمی سرم کل پروتئین میزان کاهش

 گرم 70 تا 50 بین جوان هایگوساله سرم پروتئین کل میزان

 متغیر لیتر بر گرم 80 تا 60 بین بالغ حیوانات در و لیتر بر

حاضر تفاوتی  یدر مطالعه . (Foster et al. 2006) است

همچنین  بین میزان پروتئین کل بین تیمارها وجود نداشت. 

طبیعی قرار  یتیمارها در دامنه یمیزان پروتئین سرم در همه

دریافت پروتئین کافی از جیره  یداشت که نشان دهنده

 است.

 گردد،می تجزیه آمینه اسیدهای به که هاپروتئین جذب    

 در پروتئین اصلی منبع گیرد. می انجام کوچکی روده در

 آلبومین است.  شکمبه در میکروبی سنتز نشخوارکنندگان

 و شده ساخته کبد در که است خون پالسمای در پروتئینی

 هاگلوبولین نام به پالسما هایپروتئین در دیگر بخشی

 عنوان به آلبومین  شوند.می تولید بدن ایمنیی سامانه توسط

 عنوان به و پالسما در اسمزی فعالیت از رصدد 72 حامل

-می فعالیت بدن متابولیکی فرآیند در نقل و حمل پروتئین

 آلبومین مقدار و سرم کل پروتئین غلظت گیریاندازه  کند.

 در اختالل و متعدد هایبیماری تشخیص در گلوبولین و

 .Klinkon et al) است اهمیت با بسیار هاارگانیسم عملکرد

بین تیمارهای آزمایشی از نظر میزان آلبومین و   .(2007

حاضر تفاوتی وجود نداشت  یایمونوگلوبولین در مطالعه

ثیری بر ایمنی أدهد تیمارهای آزمایشی تکه نشان می

 تحت بالینی نداشته است. به شکلها گوساله

    Nonnecke مواد مصرف اثر ،2003 سال در همکاران و 

 بررسی مورد شیری را هایگوساله ایمنی عملکرد بر مغذی

 بین ایمنی پاسخ در توجهی قابل تفاوت چه اگر  دادند. قرار

 4/1 معادل شیر جایگزین مقدار با شده تغذیه هایگوساله
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 پروتئین درصد 20 دارای شیر جایگزین با بدن وزن درصد

 بیان محققان نشد، اما دیده خشکی ماده اساس بر خام

 به ایمنی است ممکن مغذی، مواد مصرف افزایش نمودند

 نقش IGF1 هورمون.  ببخشد بهبود را سلولیی واسطه

 هایسلولی توسعه جمله از هاسلول تکثیر و رشد در مهمی

 تکثیری پاسخ شده پیشنهاد دلیل همین به دارد، B لنفوسیت

 در و یابدمی بهبود  IGF1توسط هامحرک به هالنفوسیت

 بخشد.می بهبود را هاگوساله ایمنی نتیجه

محدود کننده در خوک است  یترئونین دومین اسیدآمینه    

که نقش مهمی در حفظ یکپارچگی موکوس روده و 

ترئونین به  یافزودن اسید آمینه  کند.عملکرد آن ایفا می

جیره، تولید آنزیم گوارشی را کاهش داده و نفوذپذیری 

بیشتر ترئونین  دهد. پری سلوالر روده را افزایش می یشبکه

جیره برای ساخت پروتئین موکوس روده به ویژه برای 

که موسین  به دلیل این  شود.ساخت موسین استفاده می

موسین  شود، ترشحتوسط روده هضم و استفاده مجدد نمی

 Mou et)ای، اتالف خالص ترئونین را به همراه دارد روده

al. 2019) . های حاضر، گوساله یجا که در مطالعه از آن

درصد لیزین،  20درصد پروتئین خام و  18تغذیه شده با 

( شیوع اسهال کمتری داشتند، 3متیونین و ترئونین )تیمار 

شیرخوار نیز های رسد که ترئونین در گوسالهلذا به نظر می

انجام شده توسط  یدر مطالعه باشد. بر سالمت روده مؤثر 

Salvati ( مخمر دارای 20015و همکاران ،)درصد اسید  2

 ترئونین مورد تغذیه گاوهای شیری قرار گرفت.  یآمینه

-آنهایی که با این مخمر غنی شده تغذیه شدند، تنفس طبیعی

اما   تیمارها متفاوت نبود.تری داشتند ولی دمای رکتوم بین 

لیزین،  یهایی که اسید آمینهحاضر، گوساله یدر مطالعه

-متیونین و ترئونین دریافت کرده بودند، دمای رکتوم پایین

و  Kassubeانجام شده توسط  یدر مطالعه  تری داشتند.

(، از روز هشتم تا چهاردهم مطالعه، به 2017همکاران )

 ییزین، متیونین و اسیدهای آمینهل یگاوها اسیدهای آمینه

تحت شرایط تنش گرمایی، گاوهایی  دار تزریق شد. شاخه

که اسیدآمینه دریافت کرده بودند، دمای رکتوم و سرعت 

تنفس باالتری در مقایسه با آنهایی که اسید آمینه دریافت 

نکرده بودند، داشتند اما در شرایط دمایی خنثی، دمای رکتوم 

حاضر است  یفاوت نبود که بر خالف مطالعهبین تیمارها مت

هایی که اسید آمینه دریافت کرده بودند، دمای زیرا گوساله

که مکانیسم  نمودندمحققان بیان  تری داشتند. رکتوم پایین

تنظیم حرارت گاوهای تحت تنش گرمایی مختل شده بود 

  داشتند. بدن باالتری و دمای داخل را سرعت تنفسزی

ها و اسیدهای متابولیسم پروتئین که توجه به اینهمچنین با 

-آمینه اتالف حرارتی بیشتری در مقایسه با متابولیسم چربی

-با تزریق اسیدهای آمینه ،کندها تولید میها و کربوهیدرات

 تحت شرایط تنش گرمایی، ،دار و لیزین و متیونینشاخه ی

 .Kassube et al) دمای بدن افزایش بیشتری یافته بود

هایی که اسید چند گوساله حاضر، هر یدر مطالعه (. 2017

آمینه دریافت کرده بودند، دمای بدن کمتری داشتند، ولی 

فیزیولوژیک قرار  یتیمارها در دامنه یدمای بدن در همه

 .ها تحت تنش گرمایی نبودندداشت و گوساله

ای پالسما با مصرف پروتئین، غلظت نیتروژن اوره    

 ای مرتبط است. تخمیر شکمبه یپروتئین و توسعهکیفیت 

شود، مقدار نیتروژن همچنان که سیستم گوارشی بالغ می

-های تازه متولد افزایش میای پالسما بیشتر از گوسالهاوره

 یکراتینین در نتیجه . (Senevirathne et al. 2016)یابد 

با کراتینین  شود. متابولیسم اندوژن در ماهیچه ساخته می

 شود؛ مقدار آن در سرم بستگی به تغذیه ندارد. ادرار دفع می

از لحاظ تشخیصی، برای ارزیابی عملکرد سیستم گلومرولی 

ها اهمیت دارد ولی مقدار آن تنها در اثر آسیب جدی در کلیه

انجام  یدر مطالعه . (Klinkon et al. 2007)یابد افزایش می

وقتی ترئونین به (، 2008و همکاران ) Hillشده توسط 

جایگزین شیر دارای شیر پس چرخ اضافه شد، پاسخی از 

ای مشاهده نظر رشد، بازده خوراک یا میزان نیتروژن اوره

در تضاد با تحقیق اما .  توافق دارد حاضر ینشد که با مطالعه

و همکاران  Doepelانجام شده توسط  یدر مطالعهحاضر، 

(، میزان نیتروژن اوره سرم در گاوهایی که اسید آمینه 2015)

ها تزریق نشده بود، در مقایسه با آنهایی که به شیردان آن

گیری اسید آمینه کامل تزریق شده بود، باالتر بود که نتیجه

ساخت پروتئین شیر وجود داشته شد کمبود اسید آمینه برای 
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باالتر پروتئین  هایی که سطحهدر این مطالعه گوسال است. 

خام بدون اسید آمینه دریافت کردند، اوره سرمی باالتری 

دهد پروتئین به طور کارآمد استفاده داشتند که نشان می

 نشده است. 

های لیزین، متیونین و آمینهبه طور کلی، افزودن اسید    

نرسید که های شیرخوار، به نظر ترئونین به استارتر گوساله

در کل  ها داشته باشد. گوسالهثیر مثبتی روی عملکرد أت

های تغذیه شده با سطح باالتر آزمایش، گوسالهی دوره

تیمارهای  خوراک باالتری داشتند.  یپروتئین خام، بازده

تنها در   های خونی نداشت.ثیری بر فراسنجهأآزمایشی ت

های تغذیه شده با سطح باالتر پایان آزمایش، گوساله

تئین خام بدون اسید آمینه اضافه، سطح اوره باالتری پرو

اما میزان دفع نیتروژن ادراری بین تیمارهای  داشتند. 

های ایمنی در سرم فراسنجه  آزمایشی متفاوت نبود.

-)پروتئین تام، ایمونوگلوبولین جی و آلبومین( تفاوت معنی

های تغذیه شده داری را بین تیمارها نشان نداد ولی گوساله

های لیزین، متیونین و ترئونین بیشتر، درصد اسید آمینه 20با 

به طور  روزهای ابتال به اسهال و دمای بدن کمتری داشتند. 

پروتئین خام در استارتر با بازده باالتری متوسط کلی، سطح 

مورد استفاده قرار گرفت، پروتئین نسبت به سطح باالتر 

جیره را نسبت  یهزینهکه افزودن اسیدهای آمینه،  ضمن این

به سطح باالتر پروتئین خام بدون اسید آمینه اضافه، کمتر 

 افزایش داد.

 

 

  یتشکر و قدردان

گلدشت نمونه اصفهان و آزمایشگاه تغذیه دام گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران از شرکت آرونا، شرکت     

 .گرددهای به عمل آمده تشکر و قدردانی میمساعدتبه خاطر 
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Abstract 
     As protein is the most expensive ingredient in feedstuffs, stable dairy farming is achieved with feeding high 

quality diets with balanced amino acids in diet. Present study was done to evaluate the effect of adding amino 

acids in starter with moderate crude protein and to compare it with high protein starter without amino acid. To do 

this, 48 males and females Holstein dairy calves were studied from 3 until 70 days of age. Experimental diets 

included: (1) 18% CP in starter with 20% more methionine and lysine, (2) 18% CP in starter with 20% more lysine 

and methionine and 10% more threonine, (3) 18% CP in starter with 20% more lysine, methionine and threonine 

and (4) 22% CP in starter without amino acids. During whole period and before weaning, calves in treatment 1 

had higher starter intake. Calves fed with higher crude protein, had higher feed conversion ratio. Daily weight gain 

and final weight was not different between treatments. Experimental diets had no   significantly effect on blood 

parameters. Only at the end of experiment, calves fed with higher crude protein without amino acids, had higher 

BUN. Calves fed with 20 percent more lysine, methionine and threonine (diet 3), had fewer bouts of diarrhea and 

body temperature. Overall, the results of the present study showed that adding lysine, methionine and threonine 

amino acids, did not have significant effects on growth performance and immunity blood parameters. However, 

starter diet with moderate crude protein level, utilized more efficiently than starter with higher crude protein level.  
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