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 ی بر سالمت، عملکرد رشد و برخ ومیاثر منابع مختلف سلن
 نیهلشتا رخواریش یها در گوساله یخون های فراسنجه

 
 3عبدالحمید کریمیو  1سیدشریفی ، رضا1، حسین عبدی بنمار2قربانی ، غالمرضا1، جمال سیف دواتی1محسن زارعی

 

 (jseifdavati@uma.ac.ir :نویسنده مسوول)، شگاه محقق اردبیلیگروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دان -9
 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان -6

 استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی -3
                  66/7/18 :تاریخ پذیرش                   99/8/18 :تاریخ دریافت

              55 تا   88  :صفحه
 

 چکیده

 یپژوهش حاضر با هدف بررس. از منابع مختلف در جیره غذایی گنجانده شودتواند میعناصر معدنی کم مصرف نظیر سلنیوم     
 یبر عملکرد، سالمت، فاکتور رشد و برخ یریش یها گوسالهدر جیره غذایی نانو و لی آ ،یمعدن سلنیوم عنصرگنجاندن اثرات 

در طی  یطرح کامال تصادف کیقالب در  نیهلشتا شده تولدم تازه گوسالهچهل و هشت . انجام شده است ها آن یخون یامترهاپار
 (2 وم،یسلن ونبد شاهد رهیج (1: استفاده شد ریز صورتبه (هر تیماربرای راس نر 0راس ماده و  0) یمارتچهار با روزه  06دوره 

تیمار شاهد از  ریبه غ. ومینانو سلن جیره مکمل شده با (4و  یآل ومیسلن جیره مکمل شده با (3 ،یمعدن ومیسلن جیره مکمل شده با
رشد، قوام  یها تغییرات وزن بدن، فراسنجه. یکسان بودند (ییغذا جیره mg/kg 3/6) ملنیوغلظت س یدارا گرید یهاتیمار (1)

تام،  دانیاکسیآنت تیظرف داز،یپراکس ونیگلوتات ،یکبد یها میآنز تیفعال ،ییایمیوشیب یها تی، متابولیمدفوع، نمرات سالمت
نتایج  .شدند یریگها اندازه خون گوساله دیآلدئ یو مالون د دیاس کیریبوت یدروکسیبتاه ه،یفیاستر ریچرب غ یها دیاسمقادیر
مکمل کردن . زمایش بی اثر بوددر طی آ شیرگیریهای قبل از  گوسالهو دریافت مواد جامد داد که منابع سلنیوم در تغذیه نشان

 که ینداشتند، در حال یریتأث یخون یها فراسنجهبر  ومیمنابع سلن. داشتن ریها تاث گوسالهزنده بدن وزن  بر ومیبا سلن رهیج
مول در یلیم 660/6)بود  شتریتیمارها ب ریبا سا سهیدر مقا آلی ملنیوس یحاو یها خون در گوساله تام یدانیاکس یآنت تیظرف

 جدوگاهارتفاع  ومینانو سلنبا مکمل  .قرار گرفت ومیمنبع مختلف سلن ریبدن تحت تأث ظرفیتو  دور سینهطول بدن،  (.تریل
 سلنیوم یریش یهاگوساله یبرا ومیسلن نهیج حاضر نشان داد که منبع بهینتا. افتی شیافزاتیمارها  گریبا د سهیمقا درها  گوساله

 .بود آلی
 
 

 های شیریبع سلنیوم، سالمت، عملکرد رشد، گوسالهمنا: های کلیدیواژه
 

 مقدمه
در  یدینقش کل ،مغذی زیاز عناصر ر یکی، (Se) ومیسلن     

 یمنیا یها ستمیاز آنجا که س. دارد واناتیسالمت و عملکرد ح
 اینبنابر نیست بالغو  افتهیتکامل  رخواریش یها گوسالهدر 

 تازه های گوساله یها در خوراک ومیسلن مکمل کردن جیره با
در خوراک  ومیسلن اننقصکمبود و . داردای ویژه تیاهم متولد

 ،کیست تخمدانیتواند منجر به یمهای شیری  دریافتی گاو
ناتوان و نحیف  یها گوسالهگرما، تولد استرس از  یناش بیآس

 یعضالن یماریو ب فیضع یمنیبا ا و مستعد ابتال به بیماری
تواند  یم ییغذا جیرهدر  ومیسلن مکمل(. 91،65)شود  دیسف
 توانمندی ووزن زنده،  شی، نرخ رشد، افزاالیاف حیوانی دیتول

 تیفیها و ک یماریمقاومت در برابر ب دان،یاکسیآنت تیظرف
 (.8،98،37)دهد  شیرا افزا و تولیدات دامیمحصوالت 

تواند از منابع صر معدنی کم مصرف نظیر سلنیوم میعنا     
 .در جیره غذایی گنجانده شود( معدنی و نانو آلی،) مختلف

 (Selenocysteine) نیستیسلنوس بیجزء ترک آلی ومیسلن
در  یاست که نقش مهم نهیآم دیاس کی نیستیسلنوس .است

 ومیسلنهمچنین (. 36)دارد  یمنیا ستمیو س یعملکرد سلول
از  میآنز نیا. است دازیپراکس ونیگلوتاتآنزیم از  یبخش

 یآنت ستمیکند و در س یم دیتولآب  وژندریه دیپراکس
 میسلنیت سد(. 63)کند یم فایا ینقش مهم یسلول یدانیاکس

و مخمر غنی از سلنیوم، دو شکل معمول سلنیوم خوراکی بوده 
از سلنیوم  یا شوند بخش عمده که به جیره دام افزوده می

موجود در مخمر غنی از سلنیوم، در ترکیبات آلی مانند 
متابولیسم  نیو سلنوسیستئین حضور دارد، بنابرا سلنومتیونین

 ومیسلن (.39،33) باشد می آن در بدن با سلنیوم معدنی متفاوت
است که در خوراک دام استفاده  و قدیمی یسنت منبع یمعدن

 یدارا( Nanoselenium)نانو سلنیوم  (.39،33)شود  یم
 معدنیو  آلینسبت به منبع  یباالتر و کارآمدی یاثربخش

داشته  نیستئیسلنوس لیو مت نیونیمتسلنو ت،یمانند سلن ومینسل
خاطر به دیشا(. 81،31)دارد  یکمتر تیو سم( 32،38)
 نیبا ا. باشد ینانومتربا اندازه ذرات نانو  دیجد یها یژگیو

 هیبر تغذ مینانوسلن ریتأث نییتع یبرا یحال، مطالعات کم
این پژوهش،  بنابراین هدف از انجام. گوساله انجام شده است

سالمت، فاکتور  لکرد،بررسی اثر منابع مختلف سلنیوم بر عم
  .بود شیریهای  های خونی گوساله فراسنجهرشد و برخی 

 
 ها روشو مواد  
 نیهلشتاماده نر و گوساله  راس 88مطالعه  نیدر ا     
( یروزگ 8و سن  لوگرمکی 6/31 ± 8/5 بدن وزنمتوسط )

پگاه استان شیری عه گاوداری آزمایش در مزر. استفاده شد
چهار تیمار که هر . تابستان انجام شد یگرما طیدر شرافارس 

رأس گوساله ماده بود،  2رأس گوساله نر و  2کدام شامل 
 :عبارت بودند از تیمارها

 ومیمکمل شده با سلن رهیج( 6 وم،یشاهد بدون سلن رهیج( 9
مکمل  هریج( 8و  یآل ومیمکمل شده با سلن رهیج( 3 ،یمعدن

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 دات دامیپژوهشهای تولی
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 گرید یمارهایت (9شاهد ) ماریاز ت ریغ. بهومیبا نانو سلنشده 
 کسانی( ییغذا رهیج mg / kg3/0) ومیغلظت سلن یدارا

و به  جداشدهها بلافاصله پس از تولد مادرها از گوسالهبودند. 
عمق( منتقل × متر، عرض  8/9×  6/9) یدافران یهاقفس

 90اساس بر  بعد روز 3و  یساعت اول زندگ 96 یند. در طدش
کردند. پس  افتیدر آغوز لوگرمیک 9ها درصد وزن بدن گوساله

کامل از  ریش ،روز در تریل 9 یها با سطل خوراکآن، گوساله از
تا  99از  ریش نیگزیدر روز جا تریل 8و روزگی  90زمان تولد تا 

و  800 در ساعت بای، تقریخوراکدر دو وعده روزگی  20
هر  ازاء به روزگی 00 تا 20از  ریشحجم . دریافت کردند 9800
ر گیری دریشطوری که از داده شد بهکاهش  درصد 60روز 
مواد  یاز تمامهر دو روز یک بار  هاقفس .انجام گرفت 62روز 
و مواد بستری جدید و تمیز با  و مدفوع پاکسازی شده یبستر

طور به الهوسیا استارتر گشروع کننده جیره شد.  نیگزیجا آن
شد و مصرف  دادهها قرار در اختیار گوساله ad libitumآزاد 

شد. خوراک استارتر بر  شتاو یادد ثبت چهارمروزانه از روز 
 یبرا (66شورای ملی تحقیقات ) یهاهیاساس توص

 لیمواد تشکاقلام و  9شد. جدول  تنظیم یریش یهاگوساله
را نشان  راستارت ییغذا جیره ییایمیش بیدهنده و ترک

گی به روز 60سن خرد شده پس از  خشک جهونیدهد. یم
خوراک و  یهانمونه .گنجانده شد هاگوساله ییغذا جیره

 یشد و به آرام یآورجمع به صورت روزانه پسمانده آخور
متر یلیم کالک یاز  غربال و آسیاب یمخلوط شدند و برا

 یبرا .ی استفاده شدشگاهیآزما ابیآسنصبی در صفحه  یرو
)روش پروتئین خام (، 09/139 )روشز تعیین ماده خشک ا

توصیه  ( بر اساس06/169( و خاکستر )روش 80/160
AOAC  تغییرات وزن بدن  استفاده شد. (6) 9110سال

روز  90ها در هر ن گوسالهیوزترازوی مخصوص تبا ها گوساله
رشد بدن  یهافراسنجهگیری شد. در طول آزمایش اندازه
 یو انتها ابتدادر دور سینه و  جدوگاهشامل طول بدن، ارتفاع 

مانی مانند های سلامت و زندهفراسنجه ( ثبت شد.98) شیآزما
مدفوع با  قوام ترشحات بینی، چشم و گوش، سرفه کردن و

 نیسکانسیسلامت گوساله و دهینمره سیستماستفاده از 
 ستمیسثبت در برگه ساعت( با  0800هر روز صبح ) سونیمد
منظور از امتیاز سلامتی، تعداد روز  .آمد دستبه 6الی  9 ازیامت

ابتلا به بیماری تا بهبود وضعیت سلامتی برای هر گوساله 

سلامتی و نمرات  ریسا طور جداگانه ثبت گردید.هاست، که ب
دانشکده وصیفی با استفاده از روش ت زیها نگوساله یبهداشت

 در قالب ،(91) سونیمد-نیسکانسیدانشگاه و یدامپزشک
 یبررس ثبت و در فرم ویژه هانمره سلامت گوساله نمودار
وداج  دیور ازخون  یریگ، نمونهآزمایش ی. در انتهاشدند

صبح انجام شد.  دهی وعدهخوراکساعت پس از  3 (وگولار)ج
 با وژیفیسانتر قهیدق 60مدت خون گرفته شده به یهانمونه

شد و پس  فوژیدست آوردن سرم سانتربه یبرا g×9600 دور
 هیتا تجز لسیوسدرجه س 60منفی یدر دماها سرمز آن ا

 ،شیمیایی هیدر روز تجزشد.  ینگهدارشیمیایی مربوطه 
شدند  از انجماد خارج و هم دمای اتاقاتاق  یها در دمانمونه
کل،  نیاز جمله گلوکز، پروتئ ییایمیوشیب یهاتیمتابول یو برا
و  دیریسیگل ی، ترHDLکلسترول،  ن،ی(، آلبومCl-) دیکلر
( AST) نوترانسفرازیآسپارتات آم رینظ یکبد یهامیآنز تیفعال
 یتجار یهاتی( توسط کALT) نوترانسفرازیآم نیآلان

 ستمی( با استفاده از سرانی، تهران، اپارس آزمون) یشگاهیآزما
ارزیابی و  (ایتالی، رم، اBiotecnica ،Targa 3000) زریاتوآنالا

، GPx) با کیت دازیپراکس ونیگلوتات تیفعال .آنالیز شدند
Ransel® ،Randox ،UKتام با  دانیاکسیآنت تی(، ظرف

 هیفیاستر ریچرب غ یهادی(، اسTAC ،Randox ،UK) کیت
بتاهیدروکسی بوتیریک اسید با  ،NEFA ،(Randox)با کیت 

 UK) ،Beta-hydroxybutyric acid ،BHBA،AN کیت

BUT ،Randoxدیآلدئی، انگلستان( و مالون د (MDA با ،)
، UNIQUE 2000) یشگاهیاستفاده از اسپکتروفتومتر آزما

USA ،) ندشد نییتع سنجیرنگبا روش. 
 GLM PROC یافزار آمارها با استفاده از نرمداده     

طرح  کی انجام در قالب 9/1 ویرایش  SASیافزار آمارنرم
ار قر لیو تحل هیمورد تجز ریبا استفاده از مدل ز یکاملا تصادف

 گرفتند:

ije+i=μ+TijY 
 

یانگین صفت م :μوابسته است؛  ریمتغ :ijY کهطوریبه     
. مانده استیباق یخطا :ijeو  تیماراثر  :iTاست؛  مورد مطالعه

 با روش هانیانگیم سهیمقاو تعیین تفاوت بین تیمارها  یبرا
LSMEAN یداریو سطح معن (09/0> p ) در نظر گرفته

 شد. 
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 هلشتاین های شیر خوارترکیب شیمیایی جیره استارتر گوساله -1جدول 

Table 1. Chemical composition of the starter diet of  suckling Holstein calves 
 درصدی از
 ماده خشک

 ترکیب ماده مغذی جیره
درصدی از 
 ماده خشک

 اقلام جیره

 آرد ذرت 72 وگرم ماده خشک()مگاکالری در کیل 0انرژی قابل متابولیسم 50/0

 آرد جو 0/00 )مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک( 0انرژی خالص شیردهی 20/1

 1ایفاکتور رشد شکمبه 11 ماده خشک 05

 پروتئین خام( %10کنجاله سویا ) 15 پروتئین خام 2/77

1/11 NDF1 8/5 )دانه سویا کامل )چربی کامل 

1/8 ADF0 8/5 دی کلسیم فسفات 

 بی کربنات سدیم 1/5 چربی خام 8/7

 اکسید منیزیم 1/5 خاکستر خام 5/8

 نمک 2/5 کلسیم 28/5

 7مکمل ویتامینه 0/1 فسفر 0/0

 7مکمل معدنی 0/1  

1 RGF :Rumen Growth Factor  است، ایفاکتور رشد شکمبهبرابر 
گرم کلسیم،  175گرم منگنز ،  70/7ایی، المللی ویتامینواحد بین 1055المللی ویتامین د، د بینواح 05555المللی ویتامین آ، واحد بین 705555هر کیلوگرم مکمل حاوی  7
گرم میلی 15گرم ید و میلی 01گرم مس، میلی 70/1گرم کبالت، میلی 11گرم گوگرد،  0گرم آهن، 70/1گرم سدیم،  181گرم منیزیم،  0/75گرم فسفر،  75گرم روی،  2/2

 سلنیوم.
 (.11اساس شورای تحقیقات ملی ) شده برمحاسبه  0
1 NDF یا Neutral Detergent Fiber  است. یا همان الیاف نامحلول در شوینده خنثی یسلول وارهیدمعادل 
0 ADF  یاAcid detergent Fiber  باشد.مییا همان الیاف نامحلول در شوینده اسیدی  سلولزیاز هم یعار یسلول وارهیدمعادل 

 
 حثنتایح و ب

  مصرف خوراک و افزایش وزن
نشان  7ها در جدول مصرف خوراک و وزن بدن گوساله     

 شیآزما نیا یدر ط منابع مختلف سلنیومداده شده است. 
 دوره شیرخوارگی یهامصرف خوراک گوساله زانیبر م یریتاث

دریافت کننده  هایگوساله مصرف استارتر یانگیننداشت. م
ترتیب هب) شیرخوارگی دوره کل و اول ماه سلنیوم آلی در

ضمن تمایل ( روز در کیلوگرم 175/5 و روز در کیلوگرم101/5
 .بیشتر از بقیه نبودند تیمارها سایر با مقایسه در داریمعنی

تحت  یداریطور معنها در این مطالعه بهگوساله یوزن نهای
وزن بدن و راندمان خوراک  شیافزا .قرار نگرفت تیمارتاثیر 
 رییتغمختلف منابع سلنیوم  یهاتیمارها با استفاده از لهگوسا
 به افزودن سلنیوم یهاهی(. توص7 )جدول بود افتهین داریمعنی

ماده  لوگرمیگرم بر کیلیم 05/5 ی جوانهاگوساله یهارهیج
در ماده خشک مصرفی  حال، نیبا ا .(77) استخشک جیره 

است  نییپا اریبس یشیر یهاگوساله یاز زندگ هیمرحله اول نیا
 یاست، اما تنها حاو یهمه مواد مغذ بایمنبع تقر ریو ش

ماده  لوگرمیدر هر ک سلنیومگرم یلیم 10/5تا  57/5 نیانگیم
 باشد.یم خشک

 

  خوارگیدر طی دوره شیر راس( 18) تعداد  هاعملکرد گوساله -7 جدول
Table 2. Performance of calves (n = 48) during the peweaning period 

P-value SEM 

 تیمارهای آزمایشی
 ومیسلن نانو مکمل شرح عملکرد

(1) 

 ومیمکمل سلن
 (0) آلی

 ومیمکمل سلن
 (7) یمعدن

 (1) شاهد

 مصرف استارتر )کیلوگرم(      

  05تا  1روز  02/5 10/5 11/5 15/5 552/5 5810/5

  15تا  05روز  21/5 20/5 81/5 20/5 550/5 7202/5

 کل دوره 01/5 11/5 17/5 08/5 550/5 5080/5

 وزن بدن      

 شروع دوره 00/11 70/00 11/08 80/15 002/5 7810/5

 پایان دوره 01/21 70/21 58/20 00/21 280/5 8021/5

 افزایش وزن بدن )کیلوگرم(      

  05تا  1روز  05/5 00/5 01/5 10/5 552/5 0018/5

  15تا  05روز  10/5 20/5 25/5 10/5 510/5 1010/5

 کل دوره 12/5 01/5 00/5 12/5 552/5 1112/5

 غذایی ضریب تبدیل      

  05تا  1روز  70/1 71/7 70/1 70/1 571/5 0128/5

  15تا  05روز  05/5 01/5 05/5 88/5 578/5 0180/5

 کل دوره 71/1 12/1 71/1 71/1 570/5 8018/5

SEM : د.خطای استاندارمیانگین P-value داریسطح معنی  
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 19 ............................................................................................................................................... 9318 زمستان/ 62هم/ شماره دپژوهشهای تولیدات دامی سال 

سلنیوم به هر گرم یلیم 1/1مقدار ( 33و همکاران ) رزیاسپ   
 تا 3/91 ریو کاهش مرگ و م قیتزر یگوشتگاو  یگوساله

از شیرگیری مشاهده وزن  اندکی در شافزای با همراه 6/91٪
 13/3مشابه با  یوانیح گروه کی. در همان مطالعه، کردند

و  دهی شدمکمل ماده خشک لوگرمیدر هر ک سلنیومگرم یلیم
 در عملکرد مشاهده نشد. یتفاوت چیه
 می( نشان دادند که افزودن سد96) دروگلویو ه نزینکج     

گوساله  ریش نیگزیبه جا میلیون در قسمت 1تا مقدار  تیسلن
 یداری، تفاوت معنیراندمان خوراک ایروزانه  شیدر افزا

 میسد میلیون در قسمت 93زودن افدر  ن،ی؛ علاوه بر اشتندا
 یادیشد. مطالعات ز افتیکاهش مقادیر این صفات  تیسلن

ها را بر عملکرد گوساله ومیسلن هوجود دارد که اثرات قابل توج
های یافته کند. با توجه بهیمشاهده نم یعاد طیدر شرا
مخمر با منبع  یخوراک یها(، مکمل93و همکاران ) جونیپر
ازای هر سلنیوم بهگرم یلمی 2/1تا  91/3) یشکل آل ای سلنیوم

 دروک  .نداشت ری( بر عملکرد گوساله تاثکیلوگرم ماده خشک
 

در  یگوشت یگاوها رددر عملکهیچ تاثیری  زین (2و لوئرچ )
 ( ی سلنیومآل ریغشکل ) تیسلن میکه سد یحال رشد، زمان

مشاهده نکردند.  اضافه شدهبه جیره  ایی نیتامیو همراهبه
بر  ومیاثر سلندر تحقیقات خود  (61یچارد و همکاران )ر

 نیا جینتا .ندنکرد دییرا تأ یگاو گوشت یهاعملکرد گوساله
در  سلنیوم و نانو معدنی ،آلیمنبع افزودن نشان داد که  قیتحق

به  سلنیوم .نداشت ریتاث شیری یهابر عملکرد گوساله استارتر
مختلف  یهابافتشود و به یپلاسما متصل م یهانیپروتئ

)به هر شکل( بر  ومی(. اما اثر مثبت سلن63شود )یمنتقل م
 سمیمتابول یرهایگزارش شده است. مس (92عملکرد بره )

طور کامل روشن نشده است، در بدن به سلنیوماشکال مختلف 
اکسیدانی داشته م خواص آنتیوسلنی شده است که مشخصاما 

ن پراکسیداز موجب حذف و با شرکت در ترکیب آنزیم گلوتاتیو
 های آزاد پراکسیدها و در نتیجه کاهش تشکیل رادیکال

وابسته به  یهامیبه آنز یمواد معدن نیتمام اشکال ا د.شومی
  اند.شده و الحاق خاص اضافه یهانیپروتئ ای ومیسلن

 لف سلنیومخوار با مصرف جیره حاوی منابع مختهای شیرهای خونی گوسالهغلظت متابولیت -3 جدول
Table 3. Blood metabolite concentration of suckling calves by diet containing various selenium sources 

P-value SEM 

 تیمارهای آزمایشی
 نانو مکمل شرح عملکرد

 (1) ومیسلن

 ومیمکمل سلن
 (3) آلی

 ومیمکمل سلن
 (6) یمعدن

 (9) شاهد

3928/3 931/1 b33/71 ab67/899 a33/239 ab67/939 گرم در دسی لیتر()میلی گلوکز 

 گرم در دسی لیتر( کلسترول )میلی 17/916 61/963 61/932 62/919 191/8 6127/3

 گرم در دسی لیتر( تری گلیسرید )میلی 67/33 18/16 62/39 33/33 312/3 2871/3

 ز )واحد در لیتر(آسپاراتات آمینو تراسفرا 73 17/13 67/13 68/18 171/1 9871/3

 آلانین آمینو ترانسفراز )واحد در لیتر( 22/1 22/8 22/8 22/1 782/3 1111/3

 مول در لیتر()میلی تام یدانیاکسیآنت تیظرف 13/3 11/3 19/3 38/3 338/3 3172/3

 مول در لیتر()میلی دیاس کیریبوت یدروکسیبتاه 63/3 91/3 92/3 98/3 331/3 8712/3

 لیتر(آلبومین )گرم در دسی 11/3 22/3 18/3 12/3 387/3 1617/3

 لیتر(پرونئین ) گرم در دسی 32/7 32/7 13/7 32/7 921/3 8728/3

 لیتر(دسی درگرم)میلی (HDLبالا) تراکم لیپوپروتئین با 12/32 12/31 18/33 33/11 87/6 3181/3
3918/3 91/1 ab18/17 ab33/13 a61/73 c33/13 واحد در گرم هموگلوبین( دازیپراکس ونیگلوتات( 

 لیتر()نانومول در میلی دیآلدئ یمالون د 63/9 32/9 32/9 13/3 31/3 9917/3

 مول در لیتر()میلی هیفیاستر ریچرب غ یهادیاس 62/3 91/3 97/3 97/3 33/3 2812/3

SEM .میانگین خطای استاندارد :P-value داریسطح معنی 

 
  یخون یهافراسنجه

شده با منبع  لکمم یریش یهاخون گوساله یهافراسنجه     
 ومیسلن یهاتیمارارائه شده است.  3در جدول  ومیمختلف سلن

خون مانند غلظت  یهافراسنجهاز  یبرخ یمطالعه رو نیدر ا
 ریتاث دازیپراکس ونیو گلوتات تام دانیاکسیآنت تیگلوکز، ظرف

 سلنیوم آلی ملکه مک ییهاغلظت گلوکز گوساله. شتگذا
بود  تیمارها افزایش یافته یرنسبت به سا شده بودافزوده 

(31/3p<) .سازی شده گروه مکمل تام دانیاکسیآنت تیظرف
 به  لیتما مول در لیتر بود.میلی 132/3با سلنیوم آلی 

اثر  لیدلاحتمالا به تام دانیاکسیآنت تیشاخص ظرف ریدامعنی
 شیرا افزا ویداتیاسترس اکس، ییاست. استرس گرما یحرارت

دهد. یرا کاهش م یدیروئیت یهاهورمون تیدهد و فعالیم
مکمل کردن (، 9و همکاران ) الحیدری با توجه به ن،یبنابرا

 تیدر طول استرس گرما، ممکن است وضع با سلنیومجیره 
و اثرات دهد بهبود  دیروئیهورمون ت تیو فعال یدانیاکسیآنت

 و امکان کاهشو اجازه  دهد کاهشنامطلوب استرس گرما 
 شاهد یهاتیماررا نسبت به  حیوان عملکرد هایفراسنجه

 دهد.نمی
 تیمطالعه فعال نیدر ا شده با سلنیوممکمل  یهاگروه     

نسبت به شاهد داشتند  یبالاتر دازیپراکس ونیگلوتات
(31/3p<). اکسیدان تامفیت آنتیظر (TAC)  سرم شاخصی

ها را شرح اکسیدانها و آنتین پراکسیداناست که موازنه بی
سلنیوم  مکملکننده جیره حاوی ی دریافتهاگوسالهدهد. می
 لیتر( بالاتریگرم در دسیمیلی 3/918)غلظت گلوکز  آلی

( گزارش 3داشتند. اسدی و همکاران ) تیمارها یرنسبت به سا
گلوکز و های کردند که با تزریق سلنیوم به بره، فراسنجه

 .گلیسرید خون افزایش نشان دادتری
اکسیدانی بدن آنزیم های طبیعی دفاع آنتییکی از حالت     

در  شده با سلنیوممکمل  یهاگروهگلوتاتیون پراکسیداز است. 
ی )تیمار مکمل بالاتر دازیپراکس ونیگلوتات تیمطالعه فعال نیا
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 25 ......................................................................................................................... یخون هایی فراسنجهبرخ بر سلامت، عملکرد رشد و ومیاثر منابع مختلف سلن

 

 

واحد در گرم  6/70و  27، 3/07ترتیب معدنی، آلی و نانو به
 واحد در گرم هموگلوبین( 77) نسبت به شاهد هموگلوبین(

 دازیپراکس ونیگلوتات میاز آنزی جزء ضرور ومیسلن .داشتند
را  دیپیل دیدروپراکسیو ه دروژنیه دیپراکس دروژنیاست که ه

که  نددریافت کرد( 11(. هوگان و همکاران )56برد )یم نیاز ب
 یهاسلول تیجمع رد توزیباعث بهبود فاگوس سلنیوممکمل 

 شود.  یخون م دیسف
 یمواد معدن کنندهدریافت یهاگوساله کیتیفاگوس تیفعال     

مواد  کنندهدریافت یهابا گوساله سهیدر مقا سلنیوم یحاو
فالک و همکاران (. 37) بود بهبود یافته سلنیوم بدون یمعدن

سلنیوم آلی غلظت سرمی ( گزارش کردند که افزودن 0)
سلنیوم بیشتر و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیدازی بالاتری 

 ایجاد کرد. 
  مانیسلامت و زنده

 امتیازهای مرتبطداری بر سلامت و تیمارها تاثیر معنی     
نانو دریافت کننده گروه  مقعدی ی. دما(7)جدول  نداشتند

ها گروه ریسا بود که کمتر ازدرجه سلسیوس  60/33 ومیسلن
 .(=7360/7P) بود

علت به رخواریش یهاگزارش داد که گوساله (32تیزارد )     
 ستمیس شرفتیپس از پ یحت کیهماتولوژ عیسر راتییتغ
 ترحساس شتریب هایماریبابتلای نسبت به  هاآن بدن یمنیا

که  نددکرمشاهده  (53سالس و همکاران ) .هستند
 صیرا که تشخ یواناتیعملکرد ح ،لنیومسبا  کردن جیرهمکمل

بنابراین مطابق با گزارش  .بخشیدبهبود میاسهال داشتند، 
( احتمالاً تزریق سلنیوم به دام مادر 51کش و همکاران )مهره

قبل از تولد گوساله پاسخ بهتری نسبت به افزودن سلنیوم پس 
 از زایش خواهد داشت.

 های رشدفراسنجه
داد که ، نشان2شده در جدول  هارائ این تحقیق یجانت     

 های رشد تأثیر بگذارد. فراسنجهتواند بر می سلنیوممکمل 
 ومیتوسط منبع مختلف سلن دور سینهطول بدن و طوری که به

 یهاتیماربا  جدوگاه یا قدارتفاع . قرار گرفتند ریتحت تاث
نشان داده شده  2جدول که در  طورهمان .داشت رییمختلف تغ

رشد تیمارها در طول دوره آزمایش  یهافراسنجه است، تفاوت
ها عموما سلنیوم در گوساله نشان داد که مکمل کردن جیره با

(. 9،50) شتهیچگونه تأثیری بر عملکرد رشد گوساله ندا
 با هاگوسالهکه  یدر زمان ومیصرف مکمل سلنماثرات مثبت 

 (.7مشاهده شد )مواجه بودند،  ومیکمبود سلن
نقش  ومیسلن دوز ( نشان دادند که57دوفراسن )و  یمهد     

اما . شتها ندارشد گوساله ارتقای و تحریکدر  یمیمستق
گردد.  رشدموانع حذف و  هاتیمحدودتواند باعث کاهش می
روش مفید و سریع در بهبود وضعیت سلنیوم  ومیسلن قیتزر

عنوان منبع به دینباروش تزریق حال،  نیا اب باشدها میگوساله
سالس و همکاران  .ردیمورد توجه قرار گ ومیمصرف سلن یدائم

 محرک کیعنوان به ومیکه مکمل سلن ملاحظه کردند (53)
افزایش وزن  زانیکردند که م فرضها کند. آنینمعمل رشد 
مکمل شده با  یهاگرم در روز در گوساله 77از  شیب روزانه

در  سینهدور  شیبه افزا نجرمشاهده شده است که مسلنیوم 
 رشد  فراسنجه نی. اشده بودروز  37تا متر یسانت 3حدود 
 است واناتیحو توسعه بهبود در رشد و شاخصی از  دهندهنشان

توان ( می51،0،59بنابراین مطابق با سایر مطالعات ) .(10)
خواهد مشاهده  ومیصرف مکمل سلنماثرات مثبت ی زمانگفت 

 .اجه باشندمو ومیکمبود سلن با هاگوسالهشد که 

 
 های شیرخوار با مصرف جیره حاوی منابع مختلف سلنیومامتیاز مدفوع، دمای بدن، امتیاز تنفسی گوساله -7جدول 

Table 4. Fecal score, body temperature, respiratory score of suckling calves by diet containing various selenium 
sources 

P-value SEM 

آزمایشیتیمارهای   

 شرح 
 (7) ومیسلن نانو مکمل

 آلی ومیمکمل سلن
(3) 

 ومیمکمل سلن
 (5) یمعدن

 (1) شاهد

5563/7 103/7 36/5   یسلامت امتیاز 77/5 57/3 13/5 
9029/7 769/7 36/7  36/7  ینیترشحات ب 33/7 37/7 
7120/7 736/7 72/7  05/7  گوش ای چشم 66/7 97/7 
7320/7 710/7 79/7  کردن فهسر 7 7 7 
7360/7 723/7 b60/33 ab91/33 a12/39 ab90/33 سلسیوس( دمای مقعدی( 
3326/7 790/7 13/5  79/5  مدفوع امتیاز 33/1 77/5 

SEM .میانگین خطای استاندارد :P-value داری.سطح معنی 
 

 گرمیلیم 3/7با  خوارریش یهاگوسالهکردن جیره مکمل     
 یدانیاکسیآنت تیظرفی سرم سطح شیباعث افزا یآل سلنیوم

را  واناتیعملکرد ح لنیومس یهامکمل ن،یعلاوه بر اشد.  تام
مطالعه  نیدر ا دهی شده با سلنیوملکمم یهاگروهحفظ کرد. 

ی )تیمار مکمل معدنی، آلی بالاتر دازیپراکس ونیگلوتات تیفعال
 واحد در گرم هموگلوبین( 6/70و  27، 3/07ترتیب و نانو به

. صفت داشتند واحد در گرم هموگلوبین( 77) به شاهدنسبت 

صفت دور  متر وسانتی 03/79برای تیمار شاهد با  طول بدن
 برای تیمارهای شاهد و مکمل معدنی  هاگوساله سینه

 ومیمکمل سلنمتر بود. بنابراین سانتی 07و  03/02ترتیب با به
 ریثامل رشد تاوخون و ع یهاتیمتابول برخی یتواند رویم

 یبرا ومیسلن نهیداد که منبع بهحاضر نشان جینتابگذارد. 
 بود. یآل ومیسلن یریش یهاگوساله
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 ّای شیر خَار با هصرف جیرُ حاٍی هٌابع هختلف سلٌیَم گَسالِ یبذً تیٍ ًورات ٍضع ریخترشذ  یریگاًذازُ -5جذٍل 
Table  . Frame growth measurements and body condition scores of suckling calves by diet containing various 

selenium sources 

P-value SEM 

 تیوارّای آزهایشی
 ًاًَ هکول شرح 

 (4)َمیسلٌ

 َمیهکول سلٌ
 (3آلی)

 َمیهکول سلٌ
 (2ی)هعذً

 (1شاّذ)

0069/0 578/0 c08/48 b62/48 c00/48 a73/49 ساًتی هتر( طَل بذى( 
 )ساًتی هتر( ارتفاع جذٍگاُ 73/83 08/82 33/82 16/82 508/0 0578/0
0067/0 687/0 b04/71 c33/70 a00/74 a78/75 ٌِساًتی هتر( دٍر سی( 
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Abstract 
     The  low-consumption  elements such as selenium can be included in the diet from a variety 
of sources. The purpose of this study 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. Forty-eight newborn Holstein calves were used in a 
completely randomized design over a 60-day period with four treatments (6 females and 6 males 
per treatment) as follows: 1) control diet without selenium, 2) mineralized selenium 
supplemented diet, 3) organic selenium supplemented diet, and 4) nano selenium supplemented 
diet. Except for control (1) 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. The 
results showed that selenium sources were ineffective on feeding and DM intake before 
weaning. Supplementation with selenium did not affect 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 (0.506 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. The present results showed that the optimum source of selenium was organic 
selenium for dairy calves. 
 
Keywords: Dairy Calves, Growth Performance, Health, Selenium Sources  
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