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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

مادی و معنوی  مامی حقوق  تب ت عات و متر کارات، اخترا تایج، ابت بر ن

دانشگگگ محقق   قهایِ ناشیییی ان ان ای ایژ هشوهم، متعبه ب  نوآوری

باشیی ن نقم مببب ان ایژ ا،ر، با رعایم مقرارات مربو   و می اردبیلی

با ذکر نای دانشییهام مققه اردبیبی، نای ااییتاد راهنما و دانشیی و 

قبالمانع اامن

 

 

ققهندسیقکشمورزی رشت  دکترای تخصصی آموخت دانم ق سنقزارعیاین انب 

دانشگگ محقق   ققکشگگمورزیقوققنمبطقیعی ی دانشییک مقتغذیهقدامقگرایم

ان ق34/35/4933ک  در تاریخ  ق3955555439  دانش ویی ب  شیمارمقاردبیلی

قسیقتأثیرقاشکملققختلفقسلنیومقوبرر تقصیبی خود تقم عنوان: " راال 

همیققختلفقدسگگگترسگگگیقبهقعمقبرقع لکردرقرصتمرقق گگگر قعمقوقوضگگگ ی 

شوی ای، متعه  می" دفاع نمودمهمیقشیرخوارهمیقخونیقگوسملهصراسگنهه

قک :

گون  م رك تقصییییبا یا ب  را قبالً براي دریافم هیچ رایییال ( ایژ 9

ها و مؤاسات آمونشی عنوان هرگون  فعالیم هشوهشی در اایر دانشهام

 اینو هشوهشی داخم و خارج ان کشور ارائ  ننمودم

تقصیبی خود را بر  نام ( مسئولیم صقام و اقم تمامی من رجات هایان2

 گیرینعه م می

 باش ن، حاصم هشوهم ان ای ش م تواط این انب میراال ( ایژ 9

( در مواردي ك  ان داییتاوردهاي عبما و هشوهشییا دیهران ااییت ادم 4

ای، مبابه ضوابط و مقرارات مربو   و با رعایم اصم امانت اری نمودم

عبمی، نای منبع مورد ااییت ادم و اییایر مشییخصییات آن را در متژ و 

 اینفهرام منابع ذكر نمودم

( چنانچ  بع  ان فراغم ان تقصییییم، قصییی  اایییت ادم یا هر گون  5

را  راال برداري اعم ان نشر كتاب، ،بم اختراع و ننن ان ایژ بهرم

معاونم هشوهشییا و فنااوری دانشییهام مققه  داشییت  باشییم، ان حونم

 اردبیبی، م ونهاي النی را اخذ نمایمن

ها، در همایم رایییال مسیییتخرج ان ایژ  مقال  ( در صیییورت ارائ 6

ها و انواع م الت، نای دانشییهام ها، اییمینارها، گردهماییکن رانس

مققه اردبیبی را در كنار نای نویسن گان )دانش و و اااتی  راهنما 

 و مشاور( ذکر نمایمن

( چنانچ  در هر مقبع نمانا، خالف موارد فوق ،ابم شود، عواقب ناشا 7

 رح شکایم تواط دانشهام و ، جمب  اببال م رك تقصییباان ان آن )

دانم با هذیری و دانشیییهام مققه اردبیبی را م ان میننن( را ما

 این انب مبابه ضوابط و مقرارات مربو   رفتار نمای ن
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 نام پدیدآور: و عنوان
ونی های خرفتار مصرف آب و فراسنجههای مختلف دسترسی به آب بر عملکرد، ا وضعیتوبررسی تأثیر اشکال مختلف سلنیوم 

 / محسن زارعیهای شیرخوارگوساله

 دکتر جمال سیف دواتی و دکتر غلامرضا قربانی : راهنما اناستاد

 دکتر حسین عبدی بنمار و دکتر عبدالحمید کریمی ان مشاور:استاد

 81/81/8931  دفاع: تاریخ

 ص.  07 ات: صفح تعداد

 علوم دامی/شماره پایان نامهگروه  نامه:شماره پایان

 چکیده: 

 یبرخ و آب مصرف رفتار عملکرد، بر خوردن شیر از قبل ی شیرخوارهاگوساله آب به دسترسی ثیرتأ تعیین هدف با مطالعه این هدف: 

، بر عملکرد، سلامت خوارهای شیربررسی اثرات گنجاندن عنصر سلنیوم معدنی، آلی و نانو در جیره غذایی گوسالهخون و  هایمتابولیت

 .شده استانجام هاآنهای خونی فراسنجهفاکتور رشد و برخی 

 گوساله رأس 54این رساله در دو آزمایش بررسی مصرف آب و اشکال مختلف سلنیوم انجام گردید. در آزمایش اول  شناسی پژوهش:روش

 هایروش شامل که تیمار 5 از یکی به ،(هر تیمار در رأس 42) تصادفی کاملاً طرح قالب در( کیلوگرم 2/93با میانگین وزنی ) هلشتاین

 بعد یک ساعت و قبل یک ساعت آب به دسترسی عدم -2( AWم به آب )دائ دسترسی -4: یافت اختصاص بود، آب به دسترسی مختلف

 از قبل آب به دسترسی -5( WAMآن ) از پس آب به دسترسی و شیر وعده از قبل یک ساعت آب قطع -9 (WNAشیر ) وعده از
 مطالعه این تولد از بعد 03 روز تا 5 روز شد. از ثبت آب روزانه (. مصرفWBMشیر ) وعده از پس یک ساعت تا آب قطع و شیر وعده

 هاسالهگو تمام. شد محاسبه سطل تبخیر میانگین منهای گوساله هر هایسطل وزن تفاوت با گوساله آب روزانه مصرف میزان. گردید انجام

در  .شدند تغذیه شیر با 03-54 روزهای برای روز در لیتر 0.5 و لیتر 4 روزانه 53-94 روز از و ،(روز در لیتر 5.5) روز 93 مدت به

رداخته پها ال مختلف سلنیوم در تغذیه گوسالهآزمایش دوم سعی بر این شد که بهترین تیمار مصرف آب انتخاب شود و به بررسی اشک

س ماده أر 0)روزه با چهار تیمار  03 تصادفی در طی دوره شده هلشتاین در قالب یک طرح کاملاًگوساله تازه متولدرأس وهشت چهل. شد

جیره  (9مکمل شده با سلنیوم معدنی  جیره( 2جیره شاهد بدون سلنیوم،  (4زیر استفاده شد:  صورتبه (س نر برای هر تیمارأر 0 و

 9/3) تیمارهای دیگر دارای غلظت سلنیوم( 4)غیراز تیمار شاهد جیره مکمل شده با نانو سلنیوم. به (5مکمل شده با سلنیوم آلی و 

های های رشد، قوام مدفوع، نمرات سلامتی، متابولیتیکسان بودند. تغییرات وزن بدن، فراسنجه (جیره غذاییگرم در کیلوگرم میلی

اسیییدهای چرب غیر اسییتریفیه،  اکسیییدان تام، مدادیرپراکسیییداز، فرفیت آنتیهای کبدی، گلوتاتیون بیوشییمیایی، فعالیت آنزیم

 گیری شدند.ها اندازهبتاهیدروکسی بوتیریک اسید و مالون دی آلدئید خون گوساله

 فمصر میزان. است شده هاگوساله آب مصرف تغییر باعث آب به دسترسی مختلف هایروش که داد نشان نتایجآزمایش اول در  :هایافته

 یافت کاهش تیمارها سایر با مدایسه در WBM گروه در خوراک یا استارتر مصرف. بود سایرین از بالاتر WBM و AW گروه در آب

(35/3>P)های تیماروساله. گ WBM نزیمبالاتر آ فعالیت AST ندداشت خون سرم (35/3>P.) سطح TAC هایگوساله در سرم 

 بود دیگر هایگروه از بالاتر WNA هایگوسییاله در  HDLو سییرم وتئینپر (.P<35/3) بود بالاتر WAM و WNA تیمارهای

(35/3>Pا .)داشتند سایرین از لاتربا سرم سدیم غلظت هاگروه ین (35/3>P) .هایسطل از بازدید که داد نشان حاضر پژوهش هاییافته 
 تیمارها سایر به نسبت AW گوساله پروپیونیک اسید و استیک اسید. بود بیشتر هاگروه سایر از WBM و AW گروه در استارتر و آب

 داری بر مصرف خوراکاثر معنی سلنیوممختلف داد که منابع  نتایج نشاندر آزمایش دوم  (.P<35/3) یافت افزایش داریمعنی طوربه

ثیر نداشت. منابع سلنیوم بر أها تزنده بدن گوسالهمکمل کردن جیره با سلنیوم بر وزن (. P<35/3نداشتند ) قبل از شیرگیری هایگوساله

های حاوی سلنیوم آلی در مدایسه با سایر اکسیدانی تام خون در گوسالهفرفیت آنتی کهحالیدرهای خونی تأثیری نداشتند، فراسنجه

مختلف سلنیوم قرار گرفت. با مکمل . طول بدن، دور سینه و فرفیت بدن تحت تأثیر منبع (مول در لیتر میلی 530/3) تیمارها بیشتر بود

 .ها در مدایسه با دیگر تیمارها افزایش یافتنانو سلنیوم ارتفاع جدوگاه گوساله
اع با مکمل نانو سلنیوم ارتفشود.  می هاگوساله عملکرد باعث کاهش آب مصرف قبل از وعده شیر ضمن افزایش آب نوشیدن گیری:نتیجه

ی سلنیوم های شیرها در مدایسه با دیگر تیمارها افزایش یافت. نتایج حاضر نشان داد که منبع بهینه سلنیوم برای گوسالهجدوگاه گوساله

 .آلی بود



 .گوساله ،های خونعملکرد، فراسنجهسلنیوم،  ،استارتر ،آب  های کلیدی:واژه
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قق دقهقوقهد ق-1

 

 ق دقهقق-1-1

این آیات اشییاره دارند که زندگی  از آن یاد شییده اسییت.در قرآن کریم  هابار کهاسییت،  (ماء) آب که معادل عربی آنواژه 

هاى گوناگون آب در احیاى زمین، سیرسبزى طبیعت، رویش گیاهان رنگارن،، همۀ جانداران به آب وابسیته اسیت و از ندش

 ترین و مفیدترین سیال،ها، سیخن رفته است. در صنایع نیز مهما درختان مختلف و انواع میوهبها مزارع و باغپیدایش مراتع، 

های شیییمیایی، حل شییدن بسیییاری از ترکیبات، جداسییازی ترکیبات مختلف از آب اسییت. انتدال مواد و گرما، انجام واکنش

ار، توربین بخار و توربین آبی از مصیارف آب در صنعت است. برای کار انداختن تجهیزات صینعتی مانند موتور بخیکدیگر، به

، صیینایع جهان سییالیانه بیش از صیید میلیارد مترمکعب آب مصییرف آب در صیینایع کافی اسییت بدانید که دانسییتن اهمیت

ی به صنعت هایبا. بیش از یک سوم این میزان آب به شکل فاضله استاین میزان به بیش از هزار برابر رسییدکه  .کردندمی

ومیر ناشییی از اب شییهری در کاهش مرگلفاضیی شییود. به دلیل اهمیت زیاد دفع یا انتدال صییحیحمحیط زیسییت تخلیه می

اب بنا شده است. در تخت جمشید با لانتدال یا دفع فاض ههای واگیردار، از دیرباز در بسیاری از شهرهای جهان سامانبیماری

 .(9917)کنشلو و همکاران،  وجود داردای سال نیز چنین مجموعه 2522سابدۀ 

آب یکی از مواد مغذی اسیت که حیوانات برای نگهداری همئوستازی خود و برای توسعه و تولید مواد مغذی موردنیاز است. 

ترین فراوان (.Sekine et al. 1980) توجه استکند بسییار موردنات ایفا میهای متعددی که در بدن حیوادلیل ندشه آب ب

از وزن بدن گوسییاله را  %75تا  72. آب حدود اسییتترین محتویات بدن آب یکی از مهم اسییت. موجود در بدن نیز آبماده 

فشییار اسییمزی ایفا  کنندهتنظیمکننده دمایی و یک عنوان حلال مواد مغذی، یک تنظیمهدهد و ندش مهمی بتشییکیل می

 (.Davis and Drackley, 1998کند )می

شییده اسییت که محدودیت مشییخص  ،شییده انجام( Thornton & Yates, 1968)گاوهای شیییری  در مطالعاتی که روی

( بیان کرد محدودیت مصرف خوراک در گوسفند 9172) 1شود. ویلسونمصیرف آب باعث کاهش ماده خشیک مصیرفی می

رفتار خوراک خوردن وجود توجه اندکی به اثر محرومیت از خوراک و آب بر ها شییید. بااینمنجر به کاهش مصیییرف آب آن

الگوی خوراک خوردن و نوشیییدن گاوها قبل از محرومیت،  -9( بیان کردند که: 9176و همکاران )2گاوها شییده اسییت. باند

مصییرف آب زمانی که علوفه قطع شیید افزایش  -2حین محرومیت و بعد از محرومیت از آب، خوراک یا هر دو مشییابه بود. 

درصد  52مصیرف خوراک زمانی که آب قطع شید، فارغ از نوع خوراک به مددار  -9 یافت نه زمانی که کنسیانتره قطع شید

لیسیییدند یا از خوراک هم فاصییله ها همدیگر را نمیدهی مجدد گوسییالهبعد از محرومیت و زمان خوراک -4کاهش یافت 

 گرفتند.نمی

دقیده  42خ تغذیه علوفه خشک در کنند. نرزمان کوتاهی مصرف میان مددار زیادی علوفه خشک در مدتنشخوارکنندگ

دهی این نرخ روند کاهشی دارد. یابد و متناوباً در طول مدت باقیمانده از دوره خوراکسیرعت کاهش میدهی بهاول خوراک

                                                             
1-Wilson 
2-Bond 
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 نشخوارکنندگانییابد. ها افزایش میی آنکنند، حجم زیادی آب مصرفزمانی که نشیخوارکنندگان علوفه خشیک مصرف می

کنند. شیییوند مددار بزای بیشیییتری نیز در اوایل خوراک خوردن تولید میروز با علوفه خشیییک خوراکدهی میکه دو بار در 

آیند. در مراحل اولیه خوردن علوفه خشک، دست میهی خون بوسیلهمحتویات اصلی بزای آب و بیکربنات سدیم است که به

pH یابند خون و حجم پلاسیمای در حال گردش کاهش می(Sasaki et al. 1975.)  بزای در طول سیاعت اول بعد از شروع

شده در دو مشاهده شود. از طرف دیگر کاهش مصرف خوراک علوفه خشیک، در حجم زیادی ترشح میدهی با دوره خوراک

شده در خوراک و مددار فراوان بزای ترشح  مصرف وسییلهوجود آمده بههای بدهی با انبسیا  شیکمبهسیاعت پس از خوراک

کنند، مددار زیادی دهی در طول روز استفاده میهایی که از سیستم دو بار خوراکدهی، مرتبط است. در مزرعهخوراکطول 

( گزارش کردند 2222و همکاران ) 3از خوراک باقیمانده زمانی که فرف مصیرف آب شکسته بود، مشاهده گردید. پراستیونو

ردند، همبستگی منفی بین مددار زمان محرومیت دسترسی به آب و که در بزهایی که دو بار در روز علوفه خشیک مصرف ک

ها گزارش کردند که همبسییتگی متبت بالایی بین مصییرف علوفه مددار مصییرف علوفه خشییک وجود دارد. از طرف دیگر آن

ش ب افزایدهی مصرف آشود که در دومین ساعت پس از خوراکها گفته میخشیک و مصرف آب وجود دارد. با این گزارش

ی عوامل تولید شیده حاصیل از ورود خوراک خشک به داخل شکمبه باشد. از طرف دیگر وسییلهیابد که ممکن اسیت بهمی

دقیده از دوره خوراک  42که یناتاشوند، می دهیوسیله علوفه خشک خوراکو سیاعت دو بار در روز بهبزهایی که به مدت د

ه مصرف آب شود. همچنین زمانی کپلاسما می 4یتهافزایش اسمولارای نمک خوراک باعث خوردن سیرری شد، جذب شکمبه

 ;Sunagawa et al. 2005) یابدداری کاهش میطور معنیترشح بزای، به هم مصیرف علوفه خشیک و همیابد، افزایش می

صییرف و بعد از ماصییلی محرک فیزیولوژیک مصییرف آب حین ( گزارش کردند که فاکتور 2292و همکاران ) 5تان، (.2008

 این، نتایج ساناگاوا و برلاسما در دومین ساعت دوره دوساعته مصرف خوراک است. علاوه پعلوفه خشیک افزایش اسمولالیته 

وسیله افزایش اسمولالیته پلاسما و متناوباً هدقیده ب 42د که کاهش مصیرف علوفه خشک بعد از اد( نشیان 2296) 6ناگامین

 42 حدود درصد مصرف خوراک 6/77 کاهش شود.مصرف علوفه خشک ایجاد می وسیلهوجود آمده بههاحسیاس تشینگی ب

ای و افزایش اسمولالیته پلاسما اختصاص اثرات تجمعی انبسا  شکمبه فه خشک، به دو عاملدقیده بعد از شیروع مصرف علو

ر مصرف آب در ساعت شود، بیشتمشاهده می کمتر سیاعته 2دهی سیاعت اول دوره خوراک یط آب. رفتار نوشییدن یابدمی

دسییت آمده در موقع هسییاعته کمبود حجم ب 2دهی دهد. علت احسییاس تشیینگی در سییاعت دوم دوره خوراکدوم رخ می

شنهاد ای نمک خوراک است. این پیعلت جذب شکمبههدلیل افزایش اسیمولالیته پلاسما بهافزایش تولید بزای نیسیت، بلکه ب

 شییودسییطح محتوای نمک خوراک مشییخص می وسیییلهی با علوفه خشییک بهدهکند که مصییرف آب متعاقب خوراکمی

(Sunagawa and Nagamine, 2016.) های کنترل کننده مصییرف علوفه خشییک در نشییخوارکنندگان بنابراین مکانیسییم

 سطح تشنگی تحت تأثیر مددار نمک موجود در خوراک است.  دهنده این مطلب است کهدرنهایت نشان اهلی

ترین مرحله زندگی یک مجموعه پرورش گاو شیییری به موفدیت در امر پرورش گوسییاله بسییتگی دارد. حسییاسآینده هر 

درصد گزارش  4/1های شیرخوار تا سن از شیرگیری حدود تلفات گوساله .استگرفتن  گوسیاله زمان تولد تا هنگام از شییر

ه کند کشییدیدی را تجربه می یو متابولیک یگوسییاله در این دوران تغییرات فیزیولوژیک (.Drackley, 2008) شییده اسییت

ل خوبی تکمیدهد. در دوران شییرخوارگی، سیستم ایمنی گوساله بهحسیاسییت این مرحله از زندگی گوسیاله را افزایش می

ز سویی در این زمان گوساله باید از های گوناگون حساسیت زیادی دارد. اهای مختلف و بیمارینشیده و گوسیاله به استرس

رشید و توسعه شکمبه اهمیت فراوانی دارد. بنابراین در این  ، بنابراینبه نشیخوارکننده کامل تبدیل شیود ایمعدهتکحالت 

ترین منابع تأمین انرژی و پروتئین و دیگر مواد لازم برای رشد و سلامتی و عملکرد مناسب دوره شییر یا جایگزین شیر، مهم

                                                             
3-Prasetiyono 

اسیمولالیته و اسمولاریته: تعداد مول )اسمول( از ررات حل شده در یک لیتر آب اسمولالیته و تعداد مول از )اسمول( ررات حل شده در یک   4

 گرفت. یکی یباًدو اصطلاح را تدر ینتوان ا یبدن م یعاتمتل ما یقرق یهادر محلول گویند. لیتر محلول را اسمولاریته می
5-Thang 
6-Sunagawa and Nagamine 
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جمله آمریکای شمالی و اکتر کشورها از دهندگان گوساله درپرورش طورکلی. به(9919)والهی و همکاران،  باشندگوساله می

 7مینارد و نوریس کنند. اولین باردرصییید وزن تولد در روز از شییییر تغذیه می 92 تا 1 ر محدودها را به مدداایران گوسیییاله

را مطرح کردند که مورد اقبال عمومی از سوی گاوداران در سراسر دنیا قرار گرفت. تئوری تغذیه مددار محدود شیر ( 9129)

ظر ننداشتن توجیه اقتصادی از :دهندگان معمولاً به سه علت استگوساله از سوی پرورش برای شییر یت مصیرفارائه محدود

های شیرخوار و عدم مصرف خوراک گوساله افزایش شیر مصرفی درصورت افزایش شیر مصرفی و اینکه ها، بروز اسیهال باآن

شد رمصرف استارتر و علوفه و ها پس از شیرگیری افت کرده و شیود عملکرد گوسالهمیباعث تا زمان از شییرگیری  خشیک

 (.9919)والهی و همکاران،  یابدکاهش  بعد از شیرگیری

کننده تنظیم حلال مواد مغذی، عنوانی بهدهد و ندش مهمه را تشکیل میدرصد از وزن بدن گوسال 75تا  72آب حدود 

اسییاس تصییویب قانون رفاه و  بر، از طرفی (.Davis & Drackley, 1998) کندایفا میمایعات بدن دما و فشییار اسییمزی 

 هفته بایسییتی در حد اشییتها دسییترسییی به آب داشییته باشییند 2های با سیین بالای پرورش حیوانات در آلمان گوسییاله

(TierschNutzt, 2006.) ها به مایعات توسط شیر یا جایگزین شیر تأمین شود. با توجه قبل از این سن نیز بایستی نیاز آن

های با محدودیت دهی شییده و گوسییالههای در حد اشییتها خوراکها، مصییرف آب بین گوسییالهبه فعالیت تغذیه گوسییاله

اکتر  (.Houpt, 1984) لید محصیولات لبنی استترین ماده مغذی در توآب مهمهایی وجود دارد. دهی شیده تفاوتخوراک

که، آب تازه علاوه بر آبی شود. درحالیشیود که اگر گوساله جیره مایع مصرف کند، نیازش به آب برآورده میمواقع فرض می

(. NRC, 2001) شییود برای رشیید مطلوب و مصییرف خوراک خشییک ضییروری اسییتوسیییله جیره مایع دریافت میکه به

 (.Wenge, 2014)های قبل از شیرگیری اغلب برای اینکه جایگزین شیر مصرف کنند آب اضافی در دسترس ندارند گوساله

 5تا  4گیری در سن هایی که در اوایل برنامه از شیرصیورت درحد اشیتها برای گوسیالههها در مورد ارزش تهیه آب بدیدگاه

و  8پتیجانهفته وجود دارد.  5تا  4های کمی در مورد مصیرف آب گوسالههفته هسیتند، متفاوت اسیت. همچنین اطلاعات 

ای خود پرداختنید و گزارش کردند هفتیه 6( بیه بررسیییی مصیییرف آب فدط در آخرین هفتیه آزمیایش 9169همکیاران )

گرم آب کیلو 7/5درصد ماده خشک مصرف کردند یا به عبارتی کمتر از  95هایی که جایگزین شیر حاوی بیشتر از گوسیاله

های مصرف آب گوساله راک پایینی داشتند. مطالعات درخصوصبه ازای یک کیلوگرم ماده خشک مصرف کردند، بازدهی خو

آب مصرفی  ند( گزارش کرد9119و همکاران ) 9تیکت (.Gonzalez Ferreira, 2009) هفته محدود است 4با سن کمتر از 

و همکاران  10جنی دارد. داریمعنی هفتگی ارتبا  5تا  استارتر گوسالهافزایش وزن زنده و مصرف های شییرخوار با گوسیاله

گیری کردند. مصرف آب با افزایش غلظت ماده روزه را اندازه 29تا  9های ( مصیرف روزانه آب در دسیترس گوسیاله9171)

طور ( این9175) 11و اون که استارتر در اختیار گوساله قرار نگرفته بود. اپیلمنخشیک جایگزین شییر افزایش یافت، درحالی

 9هایی که در سیین الههنگام خوراک اسییتارتر در گوسییب ممکن اسییت در تشییویق به مصییرف زودفرض کردند که افزودن آ

 دهی و مدیریتها ارعان کردند نیاز به مطالعات بیشییتری درزمینه خوراکشییوند، مفید باشیید. آنگرفته میهفتگی از شیییر 

ها، حین مصرف وعده حاضیر در مزارع پرورش گاوهای شیری آب موجود در دسترس گوسالهدر حال  ها وجود دارد.گوسیاله

شیود. اما مطالعه مستندی راجع به این موضوع تاکنون توسط نگارنده مشاهده نشده است که توصیه به شییر روزانه قطع می

ب اثر مصرف آ طالعه حاضر باهدف بررسیقطع آب در دسیترس در زمان ارائه وعده شیر به گوساله را داشته باشد. بنابراین م

 مطرح شده است.  های شیرخوارهای خونی گوسالهحین وعده شیر بر عملکرد، رفتار مصرف آب و برخی فراسنجه

 بهمغذی ضییروری به میزان مشییخص و  تولید بهینه و تداوم سییلامتی در دام و طیور، مسییتلزم تأمین مواداز طرف دیگر 

ش منتها ند دنباشمی هاغذایی دام در رژیم ی جیرهترین اجزاتوجهمواد معدنی یکی از کم .استشیکل قابل دسترس در بدن 

                                                             
7-Maynard & Norris 
8-Pettyjohn 
9-Thickett 
10-Jenny 
11-Appelman & Owen 
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ه ک این عناصر است سلنیوم ازجمله .ها در فرایندهای متابولیکی ازجمله در سییستم ایمنی به اثبات رسیده استویییییژه آن

اکسییییدانی مهم موجود در عنوان یک جزء آنتیران و همچنین بعنوان یک عنصییر کمیاب و ضیییروری در تغذیه پسیییتانداهب

یوم با . از طرف دیگر سلناسیتای سیاختمان گلوتاتیون پراکسییداز در فرفیت کل آنتی اکسییدانی بدن دارای توانایی بالدوه

درواقع سلنیوم  (.Zhang et al. 2005) دهدرا در بدن کاهش می Eهای غشاء نیاز به ویتامین کاهش پراکسیداسیون چربی

و هرگونه  است گردد که دارای عملکرد مناسب و ضروری در بدنعنوان یک عنصیر مفید و ضیروری در بدن محسیوب میهب

تواند موجب تغییرات در فرفیت کل آنتی اکسیییدانی عنوان جزئی از عوامل آنتی اکسیییدانی میتغییر در میزان سییلنیوم به

خصیییوص هب واناتیح رهیدر ج یمهم و ضیییرور یواد معیدناز م یکی ومیسیییلن (.Mohri et al. 2011)پلیاسیییمیا گردد 

لذا با دانستن این  (.9919 فر،ییو فدا یعربعلی است ) دهیآن به اثبات رس یدانیاکسی یو ندش آنت اسیتنشیخوارکنندگان 

توان میشییود  در سییطح گله تواند باعث ایجاد افت تولید و عملکردهمچون سییلنیوم می مطلب که کمبود عناصییر معدنی

ان زمصرفه خواهد بود. همبهها بسیار مدروندامداریدر برنامه تغذیه  مربوطه های معدنیاستنبا  نمود که استفاده از مکمل

تولیدشییده که نیازمند به تحدیق و  سییلنیومی های معدنیای، محصییولات جدیدی از مکملتغذیههای آوریبا پیشییرفت فن

 مدایسه با محصولات قبلی است.

 

ققهمی(قپژوهش)سؤالقلسؤاق-1-2

زمان آب در طول وعده مصیرف شیر چه تأثیری بر مصرف آب و خوراک، عملکرد،رفتار مصرف آب و دراختیار بودن هم -

 سیستم ایمنی دارد؟

 های شیرخوار دارد؟مصرف آب حین مصرف شیر چه تأثیری بر وقوع اسهال در گوساله -

های فاز حاد در های خونی و ایمنی شییامل پروتئینفراسیینجهمصییرف آب حین مصییرف شیییر چه تأثیری بر وضییعیت  -

 های شیرخوار دارد؟گوساله

خوار های شیرهای فاز حاد در گوسالههای خونی و ایمنی شامل پروتئیناشیکال مختلف سلنیوم چه تأثیری بر فراسنجه -

 دارد؟

قهمی(قپژوهشصرضیه)صرضیهق-1-3

 ی ندارد.شیر بر عملکرد گوساله تأثیردسترسی یا عدم دسترسی به آب حین مصرف  -

 ی ندارد. دسترسی یا عدم دسترسی به آب حین مصرف شیر بر رفتار مصرف آب گوساله تأثیر -

های خونی و ایمنی دسیترسیی یا عدم دسیترسیی به آب حین مصیرف شیر و اشکال مختلف سلنیوم بر برخی فراسنجه -

 ی ندارد. گوساله تأثیر

 یبه آب حین مصرف شیر و اشکال مختلف سلنیوم بر وقوع عارضه اسهال در گوساله تأثیر دسیترسی یا عدم دسترسی -

 ندارد.

 ی شیرخوار دارد.هاشکل نانوسلنیوم اثر بهتری نسبت به سایر اشکال سلنیوم بر سیستم ایمنی گوساله -

 

قهد ق)اهدا (قپژوهشق-1-4

ترین اهداف های شیری است. یکی از مهممدیریت گوسیالهترین اهداف ها از مهمسیلامتی خوب و عملکرد رشید گوسیاله

مطالعه حاضیر یافتن میزان تأثیر قطع آب در زمان مصرف شیر بر مصرف آب و خوراک، عملکرد، رفتار مصرف آب و سیستم 
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مهم  افتوجه است. همچنین یکی دیگر از اهد . بدیهی است که بررسی میزان ابتلا به اسهال نیز مورداسیت هاایمنی گوسیاله

 های فاز حاد درهای خونی و ایمنی شییامل پروتئیناین مطالعه بررسییی اشییکال مختلف سییلنیوم و تأثیری که بر فراسیینجه

 .سترسی به آب حین مصرف شیر استهای شیرخوار در مدایسه با بهترین وضعیت دگوساله

 

قضرورتقوقاهّ ی قپژوهشق-1-5

ن خود و برای توسعه و تولید مواد مغذی به آب نیاز دارند. آب به دلیل مایعات بد 12مئوستازیوحیوانات برای نگهداری ه

ای محدود توجه اسیت. مطالعات مصرف آب حیوانات مزرعهکند، بسییار موردحیوانات ایفا میهای متعددی که در بدن ندش

عادل آن در حیوانات روی مصرف آب و تمطالعات کمی  (.Sekine et al. 1980) به مطالعات روی حیوانات مسن شده است

توانند تا چند هفته بدون غذا دوام بیاورند، اما بدون آب بیشییتر از چند روز در حال رشیید انجام شییده اسییت. حیوانات می

کامل  طورهتواند بشده است، به این صورت که بدن میتوانند زنده بمانند. ندش حیاتی آب در بدن با مشاهدات مشخصنمی

دهم آب بدن منجر به مرگ ز زنده بماند ولی از دسییت دادن یکدسییت بدهد و هنو پروتئین خود را ازچربی خود یا نیمی از 

ز کل وزن بدن را در گاوهای . بخش زیادی ااستترین محتویات بدن آب یکی از مهم (.Sharma et al. 2016) خواهد شید

د این با توجه به کمبوبسیییار مهم اسییت. بنابرلکرد حیوان دهد. بنابراین ندش آب در سییلامتی و عمتشییکیل میآب  ،شیییری

 .استهای بیشتری مطالعات معتبر در این زمینه نیاز به پژوهش

ی از یکهای بیولوژشده است. آب برای فعالیتیلتشک از آب های بدنلکولوم درصید از کل 11 طبق گزارشیات محددان

،  یدرولیز پروتئیندفع  ه یسم هضیم  متابول یردهیشی و متل، یدرشید، تول یبرا ینحرارت بدن و همچن قبیل تنظیم درجه

ی ینایو ب ،وندل صییداحمل ی بالشییتک عصییب یسییتممفاصییل  سیی نرمی ی هموسییتاز مواد معدن یمتنظ یدرات و کربوه یچرب

 انتدال ضایعاتمحلول در آب و  یهاویتامین ،یمعدن هاییون، ینهآم یدهای، اسیگلوکز یبرا یعال . آب حلالاسیت موردنیاز

آزاد  صییورتهکه ب آب مددار از علاوه آنبهمصییرفی خوراک  حاصییل ازمصییرف آب (. NRC,2000) اسییتیکی در بدن متابول

، یاردار، بنوع تولیدو  یزانجمله ماز یعوامل مختلف یرتحت تأث یآب یازگاوها اسییت. ن یآب یازمعادل ن یباًشییود تدریمصیرف م

ر مصرف آب باعث کاهش مصرف د یتقرار دارد. محدود یطمح یخوراک و دما، مصرف ییغذا یم، نوع رژیت، فعالیردهیشی

 یشافزا اعثآب بمصیییرف  یتمحدود همچنین (.Utley et al. 1970) شیییودیکمتر م یدمنجر به تول و در نهایت خوراک

رشیید بدن و رشیید  یبرا یازموردن یزاناز م ی، انعکاسییگاو به آب یازن حداقل .گرددمی یتروژنن بدایو ا یهضییم فاهر یتقابل

ر که ب یزیرود. هر چیم دستپوست از  یاها یهاز ر یربا تبخ یاعری  یادر اثر دفع ادرار، مدفوع،  کهاسیت  یردهیشی یا ینجن

ارش دسییتگاه گو راه ادرار و از صییورتبه یهکل یقطر از گاوها. گذاردیم یرتأث یازبگذارد، بر حداقل ن یرتأث هادفع یا یازهان ینا

شده روزانه با یدادرار تول یزاندهند. میها، آب بدن را از دست میهبا بخارآب از پوست و ر یاعری  صورتبه ومدفوع  صورتبه

هورمون ضیید  ازوپرسییینمتفاوت اسییت. و یگردمهم عوامل  یبرخ ینمصییرف آب و همچن یزانهوا و م ی، دمایوانح یتفعال

 مصیییرف آب محدود، یطگذارد. در شیییرایم یربر دفع ادرار تأثابراین، . بنکندیرا کنترل م یهجذب مجدد آب از کل یورتیکد

این عمل باعث افزایش غلظت و تجمع املاح در  تر خواهد شییید.ادرار غلیظ بیازجیذب آب از کلییه افزایش یافته و در نتیجه

یی غذا یمکاهش دهد. در صییورت داشییتن رژ در شییرایط کم آبی آب را ی احتیاجاتتواند مددار کمیاما م شییود،ها میکلیه

رفته  دسیییت مددار آب از .یابد یشتواند افزایآب م یازن یزانمواد ادرارآور م یا ی، مواد معدن، نمکینپروتئ حاوی مددار زیاد

 یادز ینمواد معد یحاو ییغذا یهایمو رژ تازه و آبدار ییغذا یها یمدارد. رژ یبسییتگ ییغذا یمبه رژ یادیدر مدفوع تا حد ز

ت و اس یتها حائز اهمیهر یااز پوست  یررفته در اثر تبخآب ازدست مددار شوند.یمدفوع م یشیتری از طریقآب ب دفع باعث

 یقررفتن آب از ط ین، از بیابد یشافزا یبدن یتفعال یارفته در ادرار باشد. اگر دما و از مددار ازدست یشممکن اسیت ب یحت

 یاز مواد مغذ یبعضیی یداسیییونآب هسییتند و اکسیی یمددار یها خود داراآنجاکه خوراکاز شییود.یم یشییترب یقو تعر یرتبخ

                                                             
12-Homeostasis 
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، ویلس یلاز قب ییهایکرد. خوراک ینتأم یدن آبرا با نوش نیازمورد همه آب ید، نباشودیآب م یجادموجود در خوراک باعث ا

و  یونجه،که غلات، یحالدر، هسییتند رطوبت حاوی مددار زیادیدر حال رشیید معمولاً  یعلوفه مرتع یاسییبز  ینیزمیبسیی

 دارمدانرژی کند. خوراک کم یم یدتول یادیز یکی، آب متابولیازنظر رطوبت کم هسیییتند. خوراک پرانرژ یمرتع یهاعلوفه

 یمژکه رهایی آن یا گرسیینه یواناتح حیوانات هسییتند. یآب یازهاین مؤثر بر ارزیابی عوامل هاینکند. ایم یدتول یکمتر آب

 ,NRC) آب اهمیت کمی دارد ین، اما ایابدها افزایش میبدن آن یچرب یا ینپروتئ حاصل از تخریبدارند، آب  ئینکم پروت

2000). 

نیاز دام وردم معدنی عناصراخیراً . دنباشیمی هاغذایی دام در رژیم ی جیرهترین اجزاتوجهمواد معدنی یکی از کماز طرفی 

العاده و مواد معدنی فوی (Micromineral) مصرفکممواد معدنی و  (Macromineral) پرمصرفمواد معدنی گروه  به سیه

نیزیوم پتاسیم، م شوند. عناصر پرمصرف شامل کلسیم، فسفر، سدیم، کلر،می بندی تدسیم (Ultratrace mineralsکمیاب )

مس، ید، آهن، منگنز، مولیبدن، سیلنیوم،  مصیرف شیامل کبالت،معدنی کمکه در حد گرم موردنیازند. مواد  و گوگرد اسیت،

و مواد معدنی  (.9917گرم یا میکروگرم مورد نیازند )خیرمنش، تنید و در مدادیر میلیور هسیییئکروم و فلو روی و احتمیالیاً

عنصر سلنیوم  (.Emsley, 2001اسیت ) العاده کمیاب مورد نیاز بدن شیامل سییلیکون، بور، نیکل، آرسینیک و وانادیومفوی

کننده سیییلنیوم موردنیاز حیوانات بخصیییوص طورمعمول در آب، خاک و گیاهان وجود دارد و علوفه منبع اصیییلی تأمینبه

های شیییمیایی مختلفی شییامل سییلنات، سییلنیت، سییلنوتری سییولفید، شییود. سییلنیوم به فرمعلفخواران محسییوب می

های بافت مصرف موجود دری مغذی کمماده سلنیوم یک سلنوسیستئین و سلنومتیونین وجود دارند. سیلنوسیستئین، متیل

 (. Finch et al. 1996) ها استدر ساختمان سلنوپروتئین بدن است و کارکرد فیزیولوژیکی آن شرکت

د و بایوتئین پلاسمایی در خون انتدال میشود و بعد از جذب همراه با یک پرسیلنیوم بیشیتر از طریق دوازدهه جذب می

نیوم در شود. سلگردد وارد میصیورت سیلنو میتیونین و سلنو سیستئین رخیره  میها عمدتاً بهر آنهایی که دبه تمام بافت

و چند آنزیم از جمله سیییتوکروم و  15، میوزین14ها، نوکلئوپروتئین13هاهای سییفید، میوگلوبینهای قرمز خون، گلبولگلبول

شده با های حیوانات تغذیهوسیله دفع سریع آن از بافتهامر ب پایدار اسیت و این نسیبتاً بافتی شیود. سیلنیومآلدولاز وارد می

 هرحال دفع سلنیوماست. به شدهاند، نشان دادههای غنی از سلنیوم مصرف کردهدنبال آن جیرهههای کم سیلنیوم که بجیره

 (.9974یکخواه و امانلو، نگیرد )ها، مدفوع و ادرار صورت میافتی است. دفع سلنیوم از طریق ششنیز انعکاسی از نیاز ب

ای است نیاز بوده و با این اثر مسئول تولید لیراز لوزالمعدهفظ ساختمان طبیعی لوزالمعده موردهمچنین سیلنیوم برای ح

سلنیوم از عناصر کمیاب (. Flachowky, 2000) استها از دستگاه گوارش لازم که برای جذب طبیعی لیریدها و توکوفرول

ای های رودهها از طریق سلولنشخوارکنندگان در ایجاد سلنوسیستئین و سلنومتیونین دخالت دارد. این ترکیباست که در 

های ها در برابر صییدمهوجود داشیته و از سیلول (GPX) شیوند. این عنصیر در ترکیب آنزیم گلوتاتیون پراکسییدازجذب می

ترین های مهم است که مهماز سیلنوپروتئین وتاتیون پراکسییدازگل کند.های آزاد محافظت میاکسییداتیو ناشیی از رادیکال

یداز گلوتاتیون پراکس اکسییدانی سیلول اسیت.اکسییدانی اسیت. این آنزیم قسیمت مهمی از سییسیتم آنتینتیاثرش ندش آ

(GPX) 17گلوتاتیون پرواکسیداز شود.سلول یافت می 16در آب اسیت و در بخش سیتوزول محلول (PXG )ها تدر تمام باف

نی های عفووجود سییلنیوم برای مدابله با بیماری. اسییتهای قرمز خونی ولبلگد و بیشییترین فعالیت آن در کبد و وجود دار

ها و ها، فعالیت فاگوسیییتوزی، پاسییخ لنفوسیییتژنبادی حیوان به آنتیهای آنتیاهمیت دارد، زیرا سییلنیوم بر روی پاسییخ

(. بنابراین سیلنیوم در سیستم ایمنی بدن ندش بسیار مهمی 9917مداومت در برابر عفونت ندش دارد )کجوری و همکاران، 

یره ی جهت استفاده در جسلنیوممنابع مختلف کند. ها جلوگیری مییو در سلولنماید و از ایجاد ضیایعات اکسیداترا ایفا می

                                                             
13-Myoglobins 
14-Nucleo Proteins  
15-Myosin 
16 Cytosol 
17 Glutathione Peroxidase 
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، شییناخت های متفاوت سییلنیومی اسییتجیره اکسیییدانی پلاسییما تحت تأثیر مدادیرو فرفیت کل آنتی ها وجود دارددام

ه حاضییر جهت ارزیابی مطالع بنابراین سییلنیومی از اهمیت خاصییی برخوردار اسییت. هایحاوی انواع مختلف مکمل هایجیره

 های شیرخوار مطرح شد.گوساله های خونیتأثیر استفاده از اشکال مختلف سلنیوم در جیره بر عملکرد و برخی فراسنجه
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ق یت  قنهیشیوقپقیقعمنق-2

 

قعمق-2-1

های . آب برای اغلب واکنشلازم اسییت یمراحل زندگ یهکل یبرا و اسییت یریشیی یگاوها یبرا یماده مغذ ینترآب مهم

 یباتو ترک یانتدال مواد مغذ بیوشیمیایی بدن ضروری است و در تنظیم دمای بدن و فشار اسمزی ندش حیاتی دارد. آب در

( از یق)تعر یاضاف ی)ادرار ، مدفوع و تنفس( و گرما ئدبردن مواد زا یناز ب ی،مواد مغذ یسمهضم و متابول ،هابه سیلول یگرد

 یناز بندش دارد. در حال رشییید  ینجن یبرا یعما یطو فراهم کردن مح ،در بدن یونیو  یعاتحفظ تعادل مناسیییب ما ،دنب

 ها استدرصید از وزن بدن آن 19تا  56 یریشی یآب بدن گاوها یکل محتوا. آب بدن کشینده اسیت از درصید 22رفتن 

(Houpt, 1984; Murphy, 1992.) مددار آب بدنگذارد. یم یرآب بدن تأث یزانبدن بر م یبو ترک یزیولوژیکیمرحلیه ف 

 ارداریخشک اواخر ب گاوهای( و درصد آب بدن %7/64) یردهیاواخر ش ینسبت به گاوها (%4/62) یردهیش یلگاوها در اوا

 تیوانابرخوردار هسییتند و ح یرده لاغرشیی ینسییبت به گاوها یاز آب کمتر ایچ گاوهای. (Andrew, 1995) کندتغییر می

داخل  دو قسمت آب بدن به(. Murphy, 1992)مسین برخوردار هستند  یواناتنسیبت به ح یشیتریتر و لاغر از آب بجوان

است که حدود دوسوم از آب موجود در بدن را  بخش ینتربزرگ یشود. آب داخل سلولیم یمتدسی یو خارج سیلول یسیلول

 وندربین سلولی یا آب آب  ،و بافت همبند، آب در پلاسما هاشیامل آب اطراف سیلول یخارج سیلول یعدهد. مایم یلتشیک

 Odwongo et al. 1985; Woodford) دهدیم یلدرصد از وزن بدن را تشک 95-95 ایدسیتگاه گوارش اسیت. آب روده

et al. 1984 )که یگوارش داشتند، درحال درون دسیتگاه درصید از وزن بدن خود آب 95حدود  یردهیشی یل. گاوها در اوا

مولکول آب در شکمبه  یک. زمان اقامت (Andrew, 1995بود ) 99تا  92آبستنی این درصد و در  یردهیاوها در اواخر شگ

( Woodford et al. 1984) یریشیی یدر گاوها یدهدق 62و  (Faichney and Boston, 1985) در گوسییفندان یدهدق 69

 زده شد. ینتخم

 خروجدهد. یها رخ میهرفتن بخار از ر ینع ادرار، دفع مدفوع، عری و از ب، دفیرش یدتول یقاز دسیت دادن آب بدن از طر

 21( Holter and Urban, 1992)درصد  94کنند حدود یم یدتولشیر در روز  یلوگرمک 99که  ییگاوها یرش یقآب از طر

بعلاوه مصرف آزاد  )خوراک یافتیدرآب از کل  (Dahlborn et al. 1998) درصد 26و ( Dado and Allen, 1994)درصد 

 یباًآب( و تلفات ادرار تدر یافتدر یزاندرصیید از کل م 95تا  92اسییت ) یربه شیی یهمدفوع شییب آب از طریق . تلفاتبود (آب

گذارد شییامل یم یرکه بر کاهش آب مدفوع تأث یعوامل .اسییت یردهشیی یدرصیید( در گاوها 29تا  95از تلفات مدفوع ) یمین

 ,Murphy)است  جیرههضیم  یتقابل ینو همچن ییغذا یم( رژDMماده خشیک ) یا( ، محتوDMIمصیرف ماده خشیک )

 ییرتغ جیرهدر ماده خشییک  ییرمدفوع با تغدرصیید ماده خشییک د که دن( گزارش دا9111و همکاران ) 18دالبورن (.1992

ور طکه به ییدر گاوها یدفع آب ادرار یابد.می یشافزااتلاف آب از طریق مدفوع با افزایش مددار علوفه جیره، کنید ، اما ینم

در  یترل 1/27 تا 6/5و برای گاوهای خشک  در روز یترل 4/95 تا 4/4 کنند ازتولید می یردر روز ش کیلوگرم 6/94متوسیط 

شده از آب جذب یزاندر دسترس بودن آب، م یزانبه مو متبت  صیورت مسیتدیمبه ادراراز طریق دفع آب متغیر اسیت.  روز

ی ابا محتو یو ارتبا  منف بستگی دارد ادرار یم دفعیادرار و پتاسی یتروژناز دسیت دادن مدفوع(، ن یمنها یافت)کل در روده

 ادرار شیییداز طریق رفتن آب  ینباعث از ب ییغذا یمعلوفه در رژ یشافزا (.Murphy, 1992)داشیییت  جیره ماده خشیییک

(Dahlborn et al. 1998.) دهد یم یلدرصیید از دسییت دادن آب را تشییک 91حدود  یرتبخ عری، بزای و پرت آب از طریق

(Holter and Urban, 1992.) 

 
ققنمبطقعمقق-2-4-4

                                                             
18 Dahlborn 
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های های زیرزمینی همان بارشآب. های شییورهای سییطحی و آبهای زیرزمینی، آبترین منابع آب عبارتند از: آبمهم

و یا چاه قابل  (کاریز) هسیتند که پس از عبور از میان خاک و سین، به شیکل چشیمه، قنات (باران، برف و تگرگ) آسیمان

شییود. بیشییتر تخمین زده می 19های شیییرینکل آباز منابع  %16 های زیرزمینی در حدوداسییتفاده خواهند بود. حجم آب

مابدی آن به مصرف آشامیدن شود و های زیرزمینی، صیرف کشیاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک میهای آببرداشیت

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ی زیرزمینی میهاآباز خواص  رسد.مردم جهان می

 ات شن باشند.ولی ممکن است دارای ررکمی دارند معمولاً مواد معلق یا مواد آلی  -9

 های زیادی هستند.ی جزئی مواد معدنی، دارای نمکگبدلیل حل شد -2

 .آلوده به ریزجانداران است های کم عمق معمولاًآب چاه -9

4- pH اکسید باشند.است و گاهی ممکن است حاوی کربن دی 1/6تا  1/7اً بین زیرزمینی معمول هایآب 

ات رر شییوند وهای آهن یا منگنز باشییند، در هنگام مجاورت با هوا اکسییید میها در صییورتی که حاوی یوناین آب  -5

 .آیدها پدید میای رنگی در آنقهوه-زرد

ای، دریاچه و لاب، باتلها به صورت نهر، تادهند. این آبهای سیطحی را تشیکیل میهای باران و برف آبشیی از بارشبخ

 21آبگیر، آبخوان ،20بند یا برای این منظور سد رسند. گاهی همرودخانه هستند و به مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی می

های های مسیر، کیفیتها بسته به جنس خاک، یا آلودگی. این آب(9917)کنشلو و همکاران،  شودها ساخته میو مانند این

 :  گوناگونی دارند. همچنین

ها، مواد نفتی، روغن، آمونیاک، ها ممکن است شویندههای آنال نیستند و اغلب آلوده به مواد آلی هستند. آلودگیلز -9

 .، یا فلزات سنگین باشد(یی در مناطق کشاورزیناشی از کودهای شیمیا) فنول، نیترات، فسفات

 هستند. یزاندامکانمعمولاً آلوده به ر -2

9- pH است 7ی   1ها در حدود آب ینا. 

های دلیل وجود نمکو  به ها و مانند آنها وجود دارندها، برکهابلها، تاها، دریاها، دریاچههای شییور به شییکل اقیانوسآب

 .مناسب شرب، مصرف خانگی، صنعتی و یا کشاورزی نیستند( ppm 9222 ازبیشتر ها )معمولاً زیاد در آن

 

قهمیقکیفیقعمشمخصق-2-4-2

انی خواهد بود. در اغلب موارد لهای آب، اگر ناممکن نباشد، بسیار پرهزینه و طوسینجش و دانسیتن غلظت همه ناخالصی

اعات کافی از لتوان اطی، متعیین چند شاخص مهم آبطور جداگانه مشیخص شوند. اما با زم نیسیت که غلظت هر کدام بهال

 دست آورد.مشخصات آن به

                                                             
شییدنی داشییته باشیید. منابع محدود آب شیییرین، های غیرحلواحد، نمک ۰۱۱در هر  25/2 شییود که کمتر ازآب شیییرین، به آبی گفته می 19
و  رانهای موجود در جو است که به صورت باها، آبگیرها و بعضی از منابع آب زیرزمینی هستند. منبع نامحدود و پایدار آب شیرین، بخار آبرودخانه

 .شودبرف و تگرگ، که همه تجدیدپذیرند فاهر می
شود. اگر می نصب دیگر سمت به رودخانه، سمت یک از آبیاری برای آب همنظور رخیرای سیاختمان بزرگی اسیت که بهبند یا سید رودخانه 20

 . شودسد نامیده میاً نیروی برقابی نیز تولید شود، ساختمان مربو  معمول
و  لاً منافذهای آن از آب مملو و اشباع شده باشد. معموها یا خلل و فرج سن،آبخوان یا سیفر  آب قسیمتی از پوسیتۀ زمین است که سوراخ 21

های رسی در همانجا متوقف شیود و با رسییدن به سیطح غیرقابل تراوشیی مانند سن،های مداوم از آب پر میها بر اثر بارندگیهای سین،سیوراخ

 . شودسارهای مختلفی در سطح زمین آشکار میو به شکل چشمهشود می
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ق

 های یونی و مولکولیناخالصی -2-9-2-9

کلرید، سولفات، ) هاو آنیون (سدیم، آهن، منیزیم، منگنز و کلسیم) هاها پس از حل شیدن در آب به صورت کاتیوننمک

 فتنی است که، بعضی از مواد مانند شکر به صورت مولکولیگ .آینددرمی (هیدروکسیدکربنات، کربنات و نیترات، فسفات، بی

ها در آب پذیری نمکباشد. حلها در آب میها ناشی از یونش آنبسیاری از خصوصیات و فعالیت نمک .شونددر آب حل می

گس آن، مربو  به آهن و  هیزیم، و مزهای منخاطر وجود نمکو برخی عوامل دیگر دارد. تلخی آب، به pH بسییتگی به دما،

های در آب است. معمولاً خاطر یون منیزیم تلخدلیل حضور یون کلر شور و بهآلومینیم محلول در آب اسیت. طعم آب دریا به

باشد. می 2/2آب دریا این نسبت در حدود در  طبیعی نسبت غلظت کاتیون کلسیم به کاتیون منیزیم نزدیک به دو است، اما

در آب  (TSSهای محلول )وضعیت کل نمک دسیتورالعمل. نتیجه آب دریا منبع خوبی برای اسیتخراج فلز منیزیم اسیتدر 

 .آمده است 9-2 در جدول یریش یگاوها

 
 در آب گاوهای شیری TSSهای محلول توصیه وضعیت کل نمک -4-2جدول 

*
TSS (mg/L) پیام 
 کند.ینم یجادا یسلامت یبرا یمشکل یچاست و ه یمنا <9222

 .شود، که به آب عادت ندارند یواناتیدر ح یفخفو موقت  اسهال خطر است اما ممکن است باعثیب یطورکلبه 9222-2111

 یوانات ممکنشود. عملکرد ح یباعث اسهال موقت یا شود امتناع ورزدیعرضه م یواناتبار که به ح ینآب ممکن است در اول 9222-4111

 یست.ن حداکتر مصرف آب است یزانم یرااست کمتر از حد مطلوب باشد ز

ضییه عر یواناتیبه ح یمعدول یمنیا باتوان توصیییه نمود که می .یدکن یخوددار یردهشیی یاباردار  یواناتح یها براآب یناز ا 5222-6111

 یست.شود که حداکتر عملکرد لازم ن
 .یدآیبه وجود م یفضع یدتول یاو سلامتی  مشکلات کرد. یهگاو تغذ یبرا یدها را نباآب ینا 7222

های شییفاف اسییت، که تدریبا در آب Total Soluble Saltمجموع مواد معلق یا  TSS، منظور از NRC, 2001منبع: شییورای ملی تحدیدات 

 معادل همان کل مواد جامد محلول در آب است.

 

 غبظم کم مواد جام  مقبول در آب  -2-9-2-2

اسیییت معمولاً این  آب در موجود هاییونمجموع غلظت همه  (TDS22) منظور از غلظت کل مواد جامد محلول در آب

 کنند.گرم در لیتر گزارش مییا میلی ppmغلظت را بر حسب 

 

 (ppmگرم در لیتر )های مختلف بر حسب میلیآب TDSگستره  -2-2جدول 

 مطلوب صنعتی مطلوب آشامیدنی مجاز آشامیدنی آب شور آب دریا نوع آب

TDS  922کمتر از  522حدود  9222کمتر از  92222حدود  42222حدود 

 

راانایی الکتریکی آب -2-9-2-9  

 . واحد ستا یبر جریان انتدال برای محلول یک یونی قدرت هدهندنشان(، EC) آب 23رسانایی الکتریکی یا کنداکتیویتی

                                                             
22 Total Dissolved Solid 
23 Conductivity 
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Abstract 

Research Aim: This study was conducted in two parts; the first one was to determine the effects of 

water accessibility of pre-weaning calves during milk feeding meal on performance, water intake 

behavior and some blood metabolites. The second part was to investigate the effects of 

incorporation of inorganic, organic and nano selenium in the diets of dairy calves on their 

performance, health, growth factor and some of their blood parameters 

Research method: In the first experiment Forty-eight Holstein calves (39.2 ± 5.8 kg of BW) were 

assigned to 1 of 4 treatments in a completely randomized design (n = 12 per each), which 

consisted of different water accessibility: 1- ad libitum water (AW), 2- Water not available (WNA), 

3- Water available after milk feeding (WAM), 4- Water available before milk feeding (WBM). Calf 

starter was offered ad libitum, and intake was recorded daily, beginning on day 4 to day 60 

afterwards. The daily water intake of a calf was calculated by the difference in weight of the 

buckets of each calf minus average of three bucket evaporation. All calves were fed whole milk 

(4.5 L/d for days 1-30, 8 L/d for days 31-50 and 6.4 L/d for days 51-60), in three meal per day. In 

the second study Forty-eight newborn Holstein calves were used in a completely randomized 

design over a -day period with four treatments ( females and males per treatment) as follows: ) 

control diet without selenium, ) mineralized selenium supplemented diet, ) organic selenium 

supplemented diet, and ) nano selenium supplemented diet. Except for control ( ) other 

treatments had the same concentration of selenium (0.3 mg / kg diet). Body weight changes, 



 

growth parameters, fecal consistency, health scores, biochemical metabolites, liver enzymes 

activity, glutathione peroxidase, total antioxidant capacity, non-esterified fatty acid values, beta-

hydroxybutyric acid and malondialdehyde were measured.   

Findings: Results of the first study showed different water accessibility changed water 

consumption of calves. The water intake of AW (1.030 kg/d) and WBM (1.068 kg/d) treatments 

were higher than others. Starter intake of WBM decreased (P<0.05) as compared with other 

treatments. Calves of WBM had higher (P<0.05) activity of serum AST. Blood Cl and K did not 

show the difference (P<0.05) among treatments. Serum TAC levels were higher (P<0.05) in WNA 

and WAM calves. Serum protein and HDL in WNA calves were higher (P<0.05) than other groups. 

These groups had higher (P<0.05) serum Na concentration than others. The findings of the 

current study showed that different water accessibility of calves had no significant effects on 

health score, respiratory and fecal score, growth parameters. Treatments did not affect 

behaviors parameters. But the number of visiting water bucket of AW and WBM were higher 

than other groups. Acetic acid and propionic acid of AW calves significantly increased (P<0.05) as 

versus other treatments.  

In the second part The results showed that selenium sources were ineffective on feeding and DM 

intake before weaning. Supplementation with selenium did not affect on the live weight of the 

calves. Selenium sources had do not affect on blood parameters, while total blood antioxidant 

capacity was higher in calves containing organic selenium compared to other treatments ( . mmol 

/ L). Body length, chest circumference and body capacity were affected by different sources of 

selenium. Nano-selenium supplementation increased the height of calves in comparison with 

other treatments 

Conclusion: Drinking water around milk feeding meal change water consumption, performance 

and improve some blood metabolites and rumen parameters of calves but did not influence 

growth parameters. The present results showed that the optimum source of selenium was 

organic selenium for dairy calves. 

 

Keywords: Blood metabolites, Calves, Growth factor, Performance, Starter, Water intake, Dairy Calves, 

Growth Performance, Health, Selenium Sources 
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