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صورت سركسازهاي گلوکز بهاثر خورانیدن پیش
هاي نر هلشتاین تحت تنش حرارتیهاي دمایی بدنی در گوسالهو شاخصعملکردبر 

4پور، ابوالقاسم نبی3، محمدطاهر هرکی نژاد3، حمیدرضا میرزایی الموتی2، حمید امانلو1مهدي حسین یزدي

3احسان محجوبیو

چکیده
هاي نر هلشتاین در ي خشک مصرفی و رشد در گوسالهاثرات یک مکمل بر پایه گلیسرول روي مادهآزمایشی براي ارزیابی 

به ) کیلوگرم64/163±05/30رأس، 14(ها گوساله،قبل از شروع آزمایش. طول شرایط تنش حرارتی کنترل شده طراحی شد
هاي تولیدي خشک مصرفی و فراسنجهيدر طول این دوره، ماده). دوره اول(قرار گرفتند در شرایط دماي طبیعی مدت هفت روز 

روز 21یک الگوي تنش حرارتی چرخشی به مدت . عنوان کواریت براي دوره تنش حرارتی بعدي استفاده شدندگیري و بهاندازه
در طول دوره دوم، نیمی از . ده شدمشاهگراد در روز درجه سانتی7/39تا 1/29ایجاد شد که دامنه درجه حرارت روزانه از 

با یک محصول ) گرم در روز300(و نیمی دیگر جیره کنترل مکمل شده جیره کنترل ) رأسهفت(هاي تحت تنش حرارتی گوساله
. گیري شدندطور روزانه اندازهي خشک و آب مصرفی بهدر طول هر دوره ماده. سازهاي گلوکونئوژنیک دریافت کردندشامل پیش

جیره هیچ . صبح و سه بعد از ظهر ثبت شدند11هاي شش، صورت روزانه در ساعتد تنفس و درجه حرارت راست روده بهتعدا
مکمل رشد را کاهش داد، اما خورانیدن يدارطور معنیاگر چه تنش حرارتی به. ي خشک مصرفی نداشتتأثیري روي ماده

تعداد تنفس در ساعت سه بعد از ظهر را کاهش داد رانیدن مکمل گلوکزا خو. افزایش وزن بدن را تحت تأثیر قرار ندادگلوکزا
)0131/0<P .(هاي نر هلشتاین در حال رشد در طول تنش حرارتی را بهبود گوسالهعملکرددهد که مکمل گلوکزا نتایج نشان می

.نبخشید

ساز گلوکز، گوساله نرپیشی، ي خشک مصرفمادهتنش حرارتی، میانگین افزایش وزن روزانه، : هاي کلیدياژهو

مقدمه
هاي زیاد در مدیریت محیط و رغم پیشرفتعلی
، تنش گرمایی یک مشکل )9(هاي خنک کننده سیستم

آید حساب میپیوسته براي صنعت دامپروري دنیا به
میلیون 300عنوان مثال، تنش گرمایی سالیانه به،)25(

ریکا خسارت وارد دالر به صنعت پرورش گاو گوشتی آم
که کشور ما هم از این قاعده مستثنی ) 25(کند می

ها در ولی متأسفانه آمار دقیقی از میزان خسارت،نیست
در عملکردهاي کاهش در کل خسارت. دسترس نیست

زیرا آنها ،گاو گوشتی به شدت صنعت گاو شیري نیست
تر باالتر را بیش1حرارتیورطوبتیشاخصشرایط

تري نسبت کنند و آستانه تحمل گرماي بیشتحمل می
طور کامل بهبه گاوهاي شیري دارند، اما دلیل آن

کاهش ) 1: دلیلمشخص نیست ولی ممکن است به
کاهش یافتن ) 2ه یافتن نسبت مساحت سطح به تود

) 3و ) غالتیهاي کامالًدلیل جیرهبه(گرماي شکمبه 
اساس وزن بر (کاهش یافتن تولید گرماي متابولیک کل 

).16(باشد ) بدن
يهمـواره بـرا  يپـروار يرشد در گاوهـا نرخشیافزا

طیدر شـرا . استیاز اهداف اصلیکیآن دکنندگانیتول

کـه یکـی از   یخشک مصرفيکاهش مادهیی،تنش گرما
وانیـ حمانیزندهي راهبرد، آن استعالئم نیتربرجسته

نیـ ا،رسـد ینظر مبه2یشیکاهش دادن حرارت افزايبرا
در يدر گاوهـا عملکـرد مسـئول کـاهش   ياهینقص تغذ

شدن دوره یعمل سبب طوالننیا). 18(حال رشد باشد 
) غیـره خوراك، کارگر و(نگهداري نهیهزشیپروار و افزا

و همکاران نایاوبر. شودیميآورکاهش سودآن تبع و به
ءالقـا یخشک مصرفيثابت کردند که کاهش ماده) 21(

نـر، کـاهش   يهـا در گوسـاله ییاثر تـنش گرمـا  شده در
ــم ــزانیانگی ــه را شیاف ــد100وزن روزان ــتوجدرص هی
ایـی بسـیاري بـراي مقابلـه بـا      راهکارهاي تغذیه. کندیم

، )27،17(تنش در گاو شـیري نظیـر خورانیـدن چربـی     
و کـاهش سـطوح الیـاف    ) 2(دستکاري پـروتئین جیـره   

طـور کامـل    ها بـه آنکدام از اما هر. جیره ارائه شده است
. در حل مشکالت مربوط به تنش حرارتی توفیق نداشتند

هـا درگـاو و   رسد سـوخت قابـل تـرجیح بافـت    نظر میبه
پـس ایـن   ، )3(خوك در طول تنش گرمایی گلوکز است 

سـاز گلـوکز   امکان وجود دارد که بتوان با افـزودن پـیش  
هاي نر در حال رشـد را در طـول   گوسالهعملکردکاهش 

بررسی این احتمـال بـا افـزودن    . ایط گرم تخفیف دادشر

)mehdihoseinyazdi@Yahoo.com: ولونویسنده مس(ن، دانشجوي دکتري، دانشگاه زنجا-1
استاد و استادیار، دانشگاه زنجان -3و 2

، دانشگاه فردوسی مشهداستاد-4
28/10/93: تاریخ پذیرش19/3/93: تاریخ دریافت

1- Temperature-humidity index (THI) 2- Heat increment

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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ــاز پـــیش(موننســـین بـــراي افـــزایش پروپیونـــات  سـ
ــخوارکنندگان  ــب در نش ــک غال ــره ) گلوکونئوژنی ــه جی ب

). 4(نداشت براي در گاوهاي شیري نتیجه
دلیل احتمالی ناتوانی در رسیدن به نتیجـه مطلـوب   

ه موننسـین  با افزودن موننسین، شاید این بوده اسـت کـ  
ساز گلوکز و در نتوانست به اندازه کافی سبب تولید پیش

بنـابراین، فـرض   ؛نتیجه افزایش سطح گلوکز خون شـود 
خطر گلوکز که بـراي  ساز بیشد که استفاده از یک پیش

ون و کاهش کتوزیس در گاوهـاي  افزایش سطح گلوکز خ
) نظیر گالیکوالین یـا گلوکـوزا  (زا طراحی شده است تازه
لـذا، اهـداف اصـلی ایـن     . اشـد تواند انتخابی منطقی بمی

سـازهاي گلـوکز در   بررسی اثـر پـیش  توان پژوهش را می
ي و عملکــردهــاي هنگــام تــنش حرارتــی بــر فراســنجه

.دانستهلشتاین در حال رشد نرهاي حرارتی گوساله

هامواد و روش
مدیریتوآزمایشیجیرهها،دام

نـر نـژاد  گوسـاله سرأ14پـژوهش ایـن انجامبراي
در زنجـان دانشگاهتحقیقاتیمزرعهدرموجودهلشتاین

. گرفتنـد قـرار اسـتفاده قالب طرح کامالً تصـادفی مـورد  
آزمــــایششــــروعدرهــــاگوســــالهوزنمیــــانگین

بـه آزمایششروعازپیش. بودکیلوگرم1/30±64/163
هـاي جایگـاه وآزمایشـی جیـره بـه هادامهفتهدومدت

خـوراك . افتنـد یسـازگاري متـر 4در2ابعادابانفرادي
دو مرتبـــه در روز و در ومخلـــوطکـــامالصـــورتبـــه

اختیــاردرهــاي هفــت صــبح و دو بعــد از ظهــرســاعت
افـزار  نـرم جیـره بـر اسـاس   . گرفـت مـی قـرار هـا گوساله

)20(گـاو گوشـتی   تحقیقـات ملـی  انجمـن نویسی جیره
.)1جدول(شدتهیه و تنظیم 

*و ترکیب شیمیایی جیره پایه) درصد ماده خشک(دهنده اجزاي تشکیل-1ل جدو

درصداجزا
80/19یونجه

30/54جو
10/3ذرت

30/2پودر ماهی
50/9تخم پنبهکنجاله 

20/3پنبه دانه
70/4تفاله چغندر قند

20/1جوش شیرین
50/0نمک

40/1**معدنی-مکمل ویتامینه
***ترکیب شیمیایی

76/92)درصد(اده خشکم
67/2)در کیلوگرممگاکالري (قابل متابولیسم انرژي

40/13)درصد(پروتئین خام 
70/2)درصد(چربی خام 

85/28)درصد(الیاف نامحلول در شوینده خنثی 
00/74)درصد(کل مواد مغذي قابل هضم

.شدتهیه و تنظیم 1996گاو گوشتیNRCنویسی افزار جیرهجیره بر اساس نرم: *
A ،60000المللی در کیلـوگرم ویتـامین   واحد بین700000شرکت تولیدکننده حاوي از سويمواد معدنی بر اساس مشخصات ارایه شده -مکمل ویتامینه: **

، )خشـک مـاده درصـد Ca)25وگرم موننسـین،  میلی گرم در کیلE ،1000المللی در کیلوگرم ویتامین واحد بینD ،1000المللی در کیلوگرم ویتامین واحد بین
Mg)20خشکمادهدرصد( ،Co)8گرم درکیلوگرممیلی( ،Cu)800گرم درکیلوگرممیلی( ،I)40گرم درکیلوگرممیلی( ،Mn)3200گرم درکیلوگرممیلی( ،Se

.بود) گرم درکیلوگرممیلی3000(Znو ) گرم درکیلوگرممیلی10(
.اندمحاسبه شده1996گاو گوشتیNRCافزار جیره نویسی ارقام توسط نرم: ***

عصارهخام،پروتئینخشک،يمادهتعیینبراي
جیرهوخوراکیموادهاينمونهخاکسترواتري

. گردیداستفاده)AOAC)1هايروشازآزمایشی
روشبـه اسـیدي وخنثیشویندهدرنامحلولالیاف

اطالعـات وشـد گیرياندازه) 26(همکارانوسستون
بینـی پـیش تـا گرفـت قـرار افـزار نـرم درآمـده دستبه

افـزار نـرم وسـیله بهجیرهشیمیاییترکیباتازتريدقیق
.گیردصورت

در دوره اول تمـام  :بـود شـامل دو دوره این آزمایش 
بـراي  1C◦4/3±5/26در شرایط دمایی طبیعیهاگوساله
بـا شـاخص حرارتـی و رطـوبتی     (ز مدت هفت روبهرشد 

هـاي  در طول این دوره شاخص. قرار داشتند) 8/2±4/70
همـه  ، این دورهپس از .صورت روزانه ثبت شدندتولید به
تنش حرارتـی مصـنوعی   روز تحت21مدت بههاگوساله

با استفاده از سیسـتم  2محیط تنش حرارتی.قرار گرفتند
صـورت  خاري بهصورت خودکار و دو بگرمایش مرکزي به

ــاران     ــوبی و همک ــاس روش محج ــر اس ــتی ب ) 13(دس
تنظیم رطوبـت و  برايدو دستگاه تهویه . سازي شدشبیه

کـار رفتـه در   دامنه دمایی به. ها نصب شدندردما در دیوا
. بودگراد درجه سانتی7/39تا 1/29این دوره از آزمایش 

جیـره  ) رأس7(ها در طول این دوره نیمی از گوساله
ت کردند و نیم دیگر جیـره  پایه همانند دوره اول را دریاف

1- Thermal neutral (TN) 2- Heat stress (HS)
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110......... ................................................................................هاي دمایی بدنی و شاخصعملکردصورت سرك بر سازهاي گلوکز بهاثر خورانیدن پیش

سـاز  گرم مکمل حاوي چنـدین پـیش  300همراه پایه به
صورت سرك به) اسپانیاوگلوکوزا، شرکت نواشن(گلوکز 

گلوکوزا شامل . فقط در وعده صبح هر روز دریافت کردند
، مونـوپروپیلن  )گرم به ازاي هر کیلوگرم330(گلیسرول 

، پروپیونـات  )گرم به ازاي هـر کیلـوگرم  5/70(یکول گال
470(، نیاسـین  )گرم به ازاي هر کیلوگرم5/94(کلسیم 

185(، سـولفات کبالـت   )گرم به ازاي هر کیلـوگرم میلی
را ناقـل و سـبوس نقـش  ) م به ازاي هر کیلوگرمگرمیلی

ي بـه عملکـرد هـاي  دادهپـیش مشـابه دوره  . ایفا کردنـد 
هـا در  در هـر دو دوره دام . ري شـد آوصورت روزانه جمع

هرمحیطرطوبتودماهايداده. حد اشتها تغذیه شدند
آوريجمـع دسـتگاه کیـ ازاستفادهبابارکیدقیقه15

تایوانکشورساخت-6505MSمدلMASETCHداده
ــا ــتب ــد±5/2دق ــرايدرص ــتب ــه ±7/0ورطوب درج

رددسـتگاه . شـد ثبـت محـیط، دمـاي گراد برايسانتی
معـرف تـا گرفـت قـرار زمـین سطحازمتري5/1فاصله

برايهادادهایناز. باشدمحیطرطوبتودماازمناسبی
رونـد تغییـرات نیـز وحرارتی-رطوبتیشاخصمحاسبه

.دشاستفادهدماروزانه
هادادهآوريجمع

مقـدار کسـر بـا وروزانـه صـورت بهمصرفیخوراك
مـاده مقـدار درضـرب ومانـده باقیمقداروشدهریخته

آب. شــدمحاســبهخــوراكشــدهگیــريانــدازهخشــک

ــانیــزرفیـمصــ ازاندهـباقیمــآبدارـمقــکــردنوزنب
و 6سـاعت درروزهـر . آمـد دستبهشدهریختهقدارـم

تعـداد راسـت روده و دمـاي ظهـر بعـداز سهو صبح11
راسـت  دمـاي گیـري انـدازه براي. شدگیرياندازهتنفس
دقـت بـا کشور ایتالیاساخترقمی،دماسنجکیازروده

30درتنفستعداد. شدگراد استفادهدرجه سانتی1/0±
درتعـداد صـورت بـه آنکـردن برابردوباوشمردهثانیه

دوره اول و انتهـاي وابتـدا درکشیوزن. شدبیاندقیقه
دهـی خـوراك ازصـورت هفتگـی در دوره دوم پـیش   به

بـا روزانـه وزنافـزایش میـانگین ودشجامانصبحنوبت
سـپري روزهـاي تعـداد بروزنافزایشکلمقدارتقسیم

.شدمحاسبهمربوطهدورهدرشده
بامطابقوحرارتی-رطوبتیشاخصرابطهاساسبر

دراولدورهدرهــاگوســاله) 12(موجــوداســتانداردهاي
ایـن  اگـر اسـتاندارد اینبانبودند و مطابقحرارتیتنش

عـدم معنـاي بـه باشد82زیرحرارتیورطوبتیشاخص
ســازي تــنش بــراي شــبیه. اســتتــنش حرارتــیوجــود

شـب  12بین ساعت حرارتیورطوبتیشاخص، حرارتی
اي طور فزایندهاین شرایط به. ماندباقی می76صبح 7تا 

و 83بـه  13تا هشتهايیافت تا بین ساعتافزایش می
87بیشـینه بـه  حرارتـی ورطوبتیخصشا15تا 13از 

کم شـد  با کاهش دما اي طور کاهندهپس از آن به. رسید
).1شکل (رسید78به شاخص 24تا در حدود ساعت 

.آل محیطیحرارتی در طول دوره تنش حرارتی و شرایط ایده-میانگین شاخص رطوبتی- 1شکل 

آماريافزارنرمازهادادهلیلتحتجزیهمنظوربه
SASرویهبا1،3،9نسخهMixedطرح. شداستفاده

مدلباتصادفیکامالطرحآزمایشایندررفتهکاربه
:بودزیرآماري

Yijkl= µ+ Ƭi+ Dj+ (Ƭ×D)ij+ Covk+ Cl+ ɛijkl
در این مدل

Yijk:شدهگیرياندازهصفاتایمشاهدات
µ :کلمیانگین
Ƭi:با و بدون گلوکزا(تیمار اثر(

Dj:روزاثر
(Ƭ×D) ij:روز و تیمارمتقابلاثر

Covk:اثر کوواریت
Cl:ها در داخل تیمارهااثر واریانس بین گوساله
ɛijkl:ماندهباقیاثر

هاي هاي تکرار شده در زمان براي فراسنجهداده
تجزیه و هاي تکرار شوندهگیرياندازهمربوطه به روش 

صورت حداقل میانگین نتایج ارائه شده به. ندشدتحلیل 
درصد در نظر گرفته 5داري و سطح معنیمربعات بیان 

.شد
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بحثونتایج
مصرفیآبوخشکيماده

ي خشک در طول دوره یک هیچ اختالفی در ماده
ورود به شرایط با . ها مشاهده نشدمصرفی بین گروه

18ي خشک مصرفی بالفاصله حدود تنش حرارتی ماده
طور مشابه در بین تیمارها به)P>0001/0(درصد 

).2شکل (کاهش یافت 

خط . ساز گلوکز روي ماده خشک مصرفی در طول تنش حرارتیعالوه پیشاثر خورانیدن جیره کنترل یا کنترل به- 2شکل 
.دهدآل را نشان میمیانگین ماده خشک مصرفی در شرایط دمایی ایده-1کند و روز ه دوم جدا میعمودي دوره اول را از دور

ي خشک مصرفی ثیري روي مادهاگرچه جیره تأ
ي خشک مصرفی با پیشرفت ، اما ماده)2جدول(نداشت 

طوري که به). P>0699/0(زمان روند افزایشی داشت 
از روز دو تا هشت ي خشک مصرفییک افزایش در ماده

رفت تنش حرارتی طور که انتظار میهمان. مشاهده شد
ي خشک مصرفی را در طول دوره کاهش داد ماده

این کاهش در دوره دوم در مقایسه ). درصد15حدود (
وسیله اوبراین وبا دوره اول با نتایج مشاهده شده به

ي خورانیدن گلوکزا ماده. مشابه بود) 21(همکاران 
مصرفی را تحت تاثیر قرار نداد در این رابطه خشک 

بدون توجه . نتایج متناقضی در منابع گزارش شده است
ساز گلوکز روي حرارتی، اثرات پیشبه شرایط تنش

اي از ي خشک مصرفی متناقض بوده است، دامنهماده
). 7(و اثر افزایشی )10(اثر کاهشی ، )8(بدون تأثیر 

لف مربوط به اثرات این هنگام مقایسه مطالعات مخت
سازهاي گلوکزي، چندین عامل مختلف از چنین پیش

، )نوشانیدن در مقابل سرك دادن(قبیل روش تجویز 
گیري نسبت به زمان خورانیدن مکمل یا زمان نمونه

زایمان، مقدار مصرف، و وضعیت فیزیولوژیکی حیوان، 
).19(مورد توجه قرار گیرد باید

ساز گلوکز روي متغییرهاي تولید در شرایط تنش حرارتیدن یک پیشخورانیاثر-2جدول
داريسطح معنی1تیمار

2روز× تیمارروزتیمارمیانگین خطاي استانداردگلوکزاکنترل

20/440/4091/03050/00699/09884/0)کیلوگرم در روز(خشک مصرفی يماده
80/3400/33158/12815/00001/05244/0)کیلوگرم(آب مصرفی 

41/877/7366/02264/00005/03779/0آب به خوراك مصرفی 
--77/095/0122/03164/0)کیلوگرم(افزایش وزن روزانه 

--18/022/0027/04197/0افزایش وزن به خوراك
.درصد است5ها در سطح دار بین میانگیناختالف معنی

. گلوکزا هر دو در شرایط تنش حرارتی و در حد اشتها تغذیه شدند+ لجیره کنترل و جیره کنتر-1
اثر متقابل تیمار در روز-2

، )2جدول(آب مصرفی بین تیمارها اختالفی نداشت 
درصد افزایش 36اما در دوره دوم نسبت به دوره اول 

قرار گرفتن دربدیهی است که). P>0001/0(یافت 
دراینودهدمیافزایشآب رامصرفحرارتمعرض
گاو و گوسفند درگرفتهصورتمطالعاتتمامباتوافق
افزایش آب مصرفی در شرایط تنش . )28،21،11(است

حرارتی مکانیسمی ناگهانی، اصلی و طبیعی است که 
حیوان براي حفظ آب بدن خود که در اثر اتالف به 

دهد، به آن له زدن و عرق کردن از دست میخاطر له
دامدرحرارتیتنشوجودازیاز دارد و در واقع عالمتین

طور مستقیم آب مصرف شده به).24(است
و ابزاري براي انتقال ) 6(کند نگاري را خنک میشکمبه
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له زدن و عرق کردن کمک و پخش گرما از طریق له
).5(کند می

وزنافزایش
ساز گلوکز هیچ اثري روي افزایش وزنهرچند پیش

روزانه و نسبت افزایش وزن به خوراك نداشت، اما اثر 
طوري که میانگین به) P>0496/0(دار بود زمان معنی

رفت، که دوره دوم پیش میطورافزایش وزن روزانه همان
در حالی که هیچ اختالفی ). 3شکل(یافت میافزایش 

) کیلوگرم در روز5/0(بین افزایش وزن روزانه هفته اول 
وجود نداشت اما ) کیلوگرم در روز94/0(هفته دوم با

داري طور معنیبه) کیلوگرم در روز13/1(هفته سوم 
باالتر از هفته اول بود ولی در مقایسه با هفته دوم 

طور برجسته سرعت تنش حرارتی به. دار نبودمعنی
افزایش وزن بدن را کاهش داد و این کاهش در طول 

). 3شکل(ود تر باولین هفته برجسته

خط عمودي . ساز گلوکز روي افزایش وزن روزانه در طول تنش حرارتیعالوه پیشاثر خورانیدن جیره کنترل یا کنترل به- 3شکل
نقاط مشخص شده . دهدآل را نشان می، افزایش وزن روزانه درشرایط دمایی ایده-1کند و روز دوره اول را از دوره دوم جدا می

.دهدهاي مختلف دوره دوم در سطح پنج درصد را نشان میها در بین هفتهاختالف) a,b(روي شکل 

درصد 39در کل، میانگین افزایش وزن بدن روزانه 
در دوره دوم در مقایسه با دوره اول کاهش یافت ولی 

اگرچه . ایی اختالفی وجود نداشتبین تیمارهاي جیره
ذیه شده با گلوکزا به هاي تغتنها از نظر عددي، گوساله

همان بزرگی کاهش در طول اولین هفته تنش حرارتی 
ر تنش را نداشتند و گروه کنترل در طول هفته آخ

رسد نظر میبراین بهبنا. حرارتی کاهش وزن داشت
ساز گلوکز در ها به خورانیدن پیشبررسی پاسخ گوساله

اط نیاز به احتیاما، . تر قابل تأمل استمدت زمان طوالنی
زیاد زیرا به احتمال است،يتولیدهايتفسیر دادهبیشتر 

ها بین تا اختالفنبودحیوانات کافی در این آزمایش 
ویژه واریانس رشد در ها تشخیص داده شود، بهتیمار

انحراف استاندارد میانگین افزایش (طول تنش حرارتی 
کیلوگرم به ازاي 68/0و 62/0، 75/0، 41/0وزن روزانه 

، یک، دو، سه و چهار به - 1هاي وز براي هفتههر ر
بهبود در سرعت افزایش وزن . افزایش یافت) ترتیب بود

دهد که نشان میآزمایشدوره دوم نتایج) 3شکل(
شان عادت کردند و این با نتایج قبلی ها به محیطگوساله
و ) 21(ها ، گوساله)13(هاي در حال رشد در بره
اگرچه این که جالب، نکته. شتمطابقت دا) 23(ها خوك

ي میانگین افزایش وزن روزانه افزایش یافت اما ماده
ي خشک یعنی ماده؛ خشک مصرفی این گونه نبود

نوسان داشت و این بسیار 21تا دومصرفی بین روز 

بازده تبدیل شدن در طی دوره دوم کند که پیشنهاد می
کته ن.مواد مغذي جیره به ذخیره بافت افزایش یافت

قابل توجه این است که، حیوانات در مطالعه حاضر در 
رشد آنها سرعت بلکه (واقع وزن بدن را از دست ندادند 

ها به شدت دهد که آنو این نشان می) شدتر آهسته
سزایی یند اهمیت بهآاین فر. تحت تنش حرارتی نبودند

تنش حرارتی و زیرا یک ارتباط درجه دوم بین . دارد
ري وجود دارد به گونه ایی که در شرایط انرژي نگهدا

تنش حرارتی مالیم انرژي نگهداري کاهش پیدا می کند 
ولی در شرایط تنش حرارتی شدید انرژي نگهداري به 

).3،29(شدت افزایش می یابد
تنفستعدادوبدندماي

سرعت تنفس و درجه حرارت راست روده 
ا پرواري هاي تنش حرارتی در گاوهاي شیري یشاخص

طور که همان. گیري استآسانی قابل اندازههستند که به
رفت دماي راست روده و تعداد تنفس در دوره انتظار می

دار بودو اثر روز معنی) P>0001/0(دوم افزایش یافتند 
)0001/0<P(ها وجود ، اما هیچ اثري از جیره روي آن

اي ظهر برازفقط تعداد تنفس در ساعت سه بعد. نداشت
تیمار گلوکزا نسبت به تیمار کنترل کاهش یافت 

)0131/0<P) (هاي دماي افزایش در شاخص). 3جدول
بدن در طول دوره دوم در مقایسه با دوره اول نشان داد 

. آمیز ایجاد شدکه یک محیط تنش حرارتی موفقیت
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هاي عینی افزایش در سرعت تنفس یکی از اولین واکنش
دگان در معرض درجه حرارت که نشخوارکنناست موقعی

).22(گیرند محیط باالي منطقه خنثی دمایی قرار می
اتالف حرارت تبخیري از دستگاه تنفسی یکی از 

هاي اصلی براي نگهداري تعادل حرارت است مکانیسم
اهمیت افزایش در سرعت تنفس این است که ). 14(

تر شود تا حیوان حرارت اضافی بدن را بیشسبب می
صورت تبخیر رطوبت در هوا پخش کند که در حدود به

آید حساب میدرصد کل پخش شدن حرارت به30
که چرا مصرف گلوکزا تعداد تنفس را در دالیل این). 15(

بعد از ظهر کاهش داد مشخص نیست ولی سهساعت 

دهد که خورانیدن گلوکزا روي نشان میموضوع این 
پژوهشایننتایج.گذار بودتولید و پخش گرما تأثیر

ي خشک مصرفی را تنش حرارتی مادهنشان داد که
بنابراین میانگین افزایش وزن روزانه را در ،کاهش داد

اگرچه . مقایسه با شرایط طبیعی دمایی کاهش داد
صورت مکمل به(سازهاي گلوکوژنیک خورانیدن پیش

هاي درجه حرارت بدن را بهبود برخی شاخص) گلوکزا
. اما در کل براي معیارهاي تولیدي سودمند نبودداد، 

چنین بررسی بازده تبدیل شدن مواد مغذي جیره به هم
ها در رشد بافت در شرایط تنش حرارتی نیازمند داده

.دقیق تري داردمطالعات نیاز به سطح سلول است و 

در حال رشدهاي نرسالهگوهاي دمایی اثر تنش حرارتی و خوراك دادن جفت شده بر فراسنجه-3ول جد
داريسطح معنی1تیمار

2روز×تیمارروزتیمارمیانگین خطاي استانداردگلوکزاکنترل

)گرادسانتی(دماي راست روده 
45/3964/39089/01407/00001/06457/0صبح6ساعت 
81/3984/39072/07589/00001/02125/0صبح11ساعت 
56/4059/40062/07782/00001/06496/0د از ظهربع15ساعت 

)تنفس در دقیقه(تعداد تنفس 
22/7928/77649/14132/00001/02628/0صبح6ساعت 
32/10575/101720/11498/00001/07818/0صبح11ساعت 
97/13593/128928/10131/00001/07082/0بعد از ظهر15ساعت 

.درصد است5ها در سطح دار بین میانگینمعنیاختالف 
. گلوکزا هر دو در شرایط تنش حرارتی و در حد اشتها تغذیه شدند+ جیره کنترل و جیره کنترل-1
اثر متقابل تیمار در روز-2

تشکر و قدردانی
اهللا آقا زیارتی، غالمرضا نوري، سید سعید آقایان نبی

به پاسنشگاه زنجان موسوي و کارمندان مزرعه دا

چنین از هم. شودشان در این طرح قدردانی میهمکاري
آقاي مهندس معافی براي فراهم کردن مکمل گلوکزا 
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The Effect of Top-dressing Glucose Precursores on Performance and Body
Temperature Indices in Holstein Bull Calves during Heat Stress

Mehdi Hossein Yazdi1, Hamid Amanlou2, Hamid Reza Mirzaei Alamutih3,
Mohammad Taaher Harakinezhad3, Abolghasem Nabipour4 and Ehsan Mahjoubi3

Abstract
The experiment designed to evaluate the effects of a glycerol based supplemental product on

growth and dry matter intake (DMI) in Holstein bull calves during controlled heat stress (HS).
Before the start of the experiment, bull calves (n= 14, 163.6 ± 30.1 kg BW) were allocated to
thermal neutral conditions [26.5 ± 3.4°C] for 7 d (period 1; P1). During this period, productive
parameters as well as DMI is measured as covariate for the subsequent HS period. Following P1, a
cyclical HS pattern was implemented for 21 d (P2) where daily ambient temperatures ranged from
29.1 to 39.7°C. During P2, half of the HS calves (n=7) received a control diet (CON) and the other
half received the control diet supplemented with a product containing gluconeogenic precursors
(GLU, 300 g/d)). Throughout each period feed and water intake were measured daily and
respiration rate and rectal temperature were recorded at 0600, 1100 and 1500 h daily. The diet had
no effect on DMI. Although HS markedly reduced growth as expected, supplemental GLU did not
affect body weight gain. Supplemental GLU decreased respiratory rate at 1500 h (P < 0.0131). Our
results show that feeding supplemental GLU did not improve growth performance in Holstein bull
calves during HS.
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