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 چكيده
تغذيه نامناسب مي تواند برتوسعه جنين گوساله تاثير . يك گوساله سالم از تغذيه و مديريت صحيح گاو آبستن در دوره بارداري، بدست مي آيد

با توجه به نقش مهم سلنيوم در رشد و سالمتي گوساله، تحقيق . ا آمده شودبگذارد و سبب افزايش بيماري و مرگ و مير گوساله هاي تازه بدني
 حاضر به منظور بررسي اثرات استفاده ازمخمر سلنيوم در دوره انتقالي گاوهاي هلشتاين بر روي عملكرد گوساله هاي تازه متولد  آنها صورت

تايي  20ز زايمان در قالب يك طرح آزمايشي كامالً تصادفي به دو گروه هفته قبل ا 3رأس گاو شيري انتظار زايمان از  40بدين منظور . گرفت
ميلي گرم مخمر سلنيوم در هركيلوگرم ماده خشك  300گروه شاهد با جيره فاقد مخمر سلنيوم و گروه آزمايش با جيره ي حاوي : : تقسيم شدند

 10تايي به دو گروه 20و متولد شدن گوساله ها، هر كدام از گروه هاي بعد از زايمان گاوها . جيره در هر روز به ازاي هر رأس گاو تغذيه شدند
 8و گروه ديگر از زمان تولد تا ) 1تيمار(تايي از جيره فاقد مخمر سلنيوم تغذيه شدند  10تايي تقسيم شده كه در گروه آزمايش، يكي از گروه هاي 

در گروه شاهد، يكي از ). 2تيمار(ده خشك جيره مصرفي در هرروز دريافت كرد ميلي گرم در هركيلوگرم ما 300هفتگي  مخمر سلنيوم را به مقدار 
ميلي گرم در هركيلوگرم ماده خشك جيره مصرفي در هرروز دريافت  300هفتگي  مخمر سلنيوم را به مقدار  8تايي از زمان تولد تا  10گروه هاي 

نتايج آزمايش نشان داد كه افزودن مخمر سلنيوم تاثير معني داري بر مصرف .. دندو گروه ديگر از جيره فاقد مخمر سلنيوم تغذيه ش) 3تيمار (نمود 
داراي افزايش وزن باالتري در كل دوره  P) >05/0(بطور معني داري  1در مقايسه با تيمار  3و  2تيمارهاي  P). <05/0(خوراك كل دوره نداشت 

از ضريب نبديل باالتري برخوردار و از نظر آماري معني  1و شاهد مشابه بود ولي تيمار  3، 2ضرايب تبديل غذايي بين تيمارهاي . آزمايش بودند
نيوم در دوره بعد از تولد باعث بهبود افزايش وزن ، مي توان نتيجه گرفت كه استفاده از مخمرسل3با توجه به عملكرد بهتر تيمار P). >05/0( دار بود

  .و ضريب تبديل غذايي مي شود
مخمر سلنيوم، گوساله، مصرف خوراك، افزايش وزن  :واژگان كليدي  

 
 مقدمه

با  1957سلنيوم را به عنوان يك عنصر سمي مي شناختند، ولي اهميت تغذيه اي سلنيوم توسط شوارتز و فولتز در سال   1950تا اواسط دهه 
سلنيوم يكي از عناصر ). 1386الهام زاده نيل ساز، (مضمون اينكه سلنيوم يك ماده غذايي ضروري براي دام هاي آزمايشگاهي بود، تغيير يافت 

ف است كه مهمترين وظيفه شناخته شده براي آن مشاركت در ساختمان آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز بوده كه نقش مهمي را در سيستم كم مصر
اين عنصر نقش مهمي در متابوليسم، رشد طبيعي بدن، شروع فعاليت هاي توليد مثلي و ). 1998اواده و همكاران، (آنتي اكسيداني ايفا مي كند 

همچنين سلنيوم بوسيله مكانيسم هاي مختلف از جمله كمك به . دفاع طبيعي بدن در برابر عفونت و عوامل بيماريزا دارد حمايت از سيستم
الهام زاده نيل ساز، (جذب ويتامين اي از طريق حفظ سالمتي لوزالمعده و بهبود هضم چربي، در كاهش ميزان ويتامين اي مورد نياز نقش دارد 



 ، دانشكده كشاورزي)خوراسگان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان

 1389ماهبهمن27-28

شاورزی  و        ی    ایده     ی    ش   م ن  ھما پ
 

 

سلنيوم مي تواند به . نيز شناخته شده است T3به  T4م به عنوان جزئي از آنزيم يدوتيرونين ديوديناز براي تبديل  به عالوه سلنيو). 1386
سلنيوم آلي مسموميت كمتري نسبت به سلنيوم غير آلي دارد . صورت مكمل در دو فرم سلنيوم آلي و غيرآلي به جيره غذايي دام ها اضافه شود

آلي در مقايسه با سلنيوم غيرآلي  آزمايش ها بر روي گاوهاي گوشتي و شيري نشان دادند كه سلنيوم. و بهتر جذب و در بدن ذخيره مي شود
در مادرها و گوساله هاي شير ) 2007گويت و همكاران، (و خون ) 2006جونيپر و همكاران، (باعث افزايش بيشتر سلنيوم موجود در شير 

ستني باعث مي شود كمبود سلنيوم در اواخر آب. سلنيوم براي رشد و سالمتي گوساله پس از تولد بسيار مهم مي باشد. خوار آنها شده است
همچنين كمبود سلنيوم راندمان سيستم ايمني را . گوساله هاي تازه متولد شده از اين كمبود رنج ببرند و دچار بيماري ماهيچه سفيد شوند

فه كردن به همين دليل اضا. كاهش داده، باعث عدم توانايي گوساله ها در مبارزه با عفونت و كمتر شدن مقاومت بر عليه بيماري مي گردد
تحقيقات نشان داده اند كه مكمل سلنيوم باعث بهبود افزايش وزن . ميزان مناسب سلنيوم به جيره گاوهاي آبستن ضروري به نظر مي رسد

روزانه، افزايش مقاومت سيستم ايمني، كاهش وقوع عفونت هاي تنفسي و گوارشي و پيشگيري از بيماري ماهيچه سفيد در گوساله ها شده 
تأثير مثبت مكمل سلنيوم در گاوها به صورت بهبود يافتن تخمير شكمبه و قابليت هضم خوراك، بهبود ). 2007و همكاران،  گويت(است 

در مورد اثرات استفاده از سلنيوم در دوره انتقال گاوهاي شيري بر عملكرد گوساله . بازده توليد مثل و افزايش توليد شير نشان داده شده است
لذا اين تحقيق به منظور بررسي تأثير استفاده از مكمل مخمر سلنيوم در دوره . ه اطالعات كامل و دقيقي در دسترس نيستهاي تازه متولد شد

همچنين مكمل . گوساله هاي تازه متولد انجام گرديد) مصرف خوراك، ميزان افزايش وزن و ضريب تبديل(انتقالي گاوهاي شيري بر عملكرد 
  .او نيز مورد استفاده قرار گرفت و تأثير آن بر فراسنجه هاي فوق ارزيابي شدسلنيوم در گوساله هاي اين گ

 

 مواد و روش ها
بدين منظور گاوها . هفته قبل از زايمان در طرح آزمايشي كامالً تصادفي استفاده شد 3رأس گاو شيري انتظار زايمان از  40در اين آزمايش از 

هر (ميلي گرم مخمر سلنيوم  300با جيره فاقد مخمر سلنيوم و گروه آزمايش با جيره ي حاوي  گروه شاهد: تايي تقسيم شدند 20به دو گروه 
در هركيلوگرم ماده خشك جيره در هر روز به ازاي هر رأس گاو تغذيه ) ميلي گرم سلنيوم مي باشد 1000كيلوگرم مخمر سلنيوم حاوي 

تايي تقسيم شده كه در گروه آزمايش، يكي  10تايي به دو گروه 20م از گروه هاي بعد از زايمان گاوها و متولد شدن گوساله ها، هر كدا. شدند
 300هفتگي  مخمر سلنيوم را به مقدار  8و گروه ديگر از زمان تولد تا ) 1تيمار(تايي از جيره فاقد مخمر سلنيوم تغذيه شدند  10از گروه هاي 

تايي از زمان تولد  10در گروه شاهد، يكي از گروه هاي ). 2تيمار(يافت كرد ميلي گرم در هركيلوگرم ماده خشك جيره مصرفي در هرروز در
و گروه ) 3تيمار (ميلي گرم در هركيلوگرم ماده خشك جيره مصرفي در هرروز دريافت نمود  300هفتگي  مخمر سلنيوم را به مقدار  8تا 

هاي رشد، ميزان مصرف خوراك به صورت هفتگي و ميزان افزايش  براي اندازه گيري فراسنجه. شدند ديگر از جيره فاقد مخمر سلنيوم تغذيه
روزه  14به صورت دوره هاي ) 1جدول (الزم به ذكر است كه نتايج بدست آمده . وزن و ضريب تبديل هر دو هفته يكبار اندازه گيري شد

اي مقايسه ميانگين ها از آزمون حداقل تفاوت بر. تجزيه و تحليل شدند 16كليه داده هاي كمي توسط نرم افزار اس پي اس . بيان شده است
  .درصد استفاده شد 5معني دار در سطح 

  
 نتايج و بحث

افزودن مخمر سلنيوم به جيره، باعث افزايش مصرف خوراك در گروه هاي آزمايش نسبت به گروه شاهد شد ولي نتايج مقايسه ميانگين ها 
ريافت كننده مخمر سلنيوم و گروه شاهد از نظر افزايش مصرف خوراك مشاهده نمي نشان دادكه اختالف معني داري بين گروه د) 1جدول(

بيان نمودند كه منبع يا سطح سلنيوم بر مصرف خوراك اثر معني ) 2009(و فوكينك و همكاران ) 2008(جونيپر و همكاران  P).> 05/0(شود
گاوها و گوسا له هاي تغذيه شده با مخمر ( 2همچنين نتايج مقايسه ميانگين ها بر روي افزايش وزن كل دوره نشان داد كه تيمار . داري ندارد
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گاوهاي تغذيه شده با ( 1نسبت به تيمار ) اوهاي تغذيه نشده با مخمر سلنيوم و گوساله هاي تغذيه شده با مخمر سلنيومگ( 3و تيمار ) سلنيوم
در مورد ضريب تبديل . P) >05/0(بطور معني داري افزايش وزن باالتري داشتند ) مخمر سلنيوم و گوساله هاي  تغذيه نشده با مخمر سلنيوم

داراي باالترين ضريب تبديل بود و اختالف معني داري با سه  1و شاهد تفاوت معني دار وجود نداشت اما تيمار  3، 2غذايي بين تيمارهاي 
آن ها گزارش كردند كه اسنفاده از مخمر . بود) 2007(نتايج اين آزمايش مشابه با گزارش گويت و همكاران . P) >05/0(گروه ديگر داشت 

) 2008(و جونيپر و همكاران ) 1998(بر خالف نتايج اين تحقيق، اواده و همكاران . را در پي داشته استسلنيوم بهبود افزايش وزن گوساله ها 
  . بيان كردند كه منابع يا سطوح مختلف سلنيوم بر افزايش وزن گوساله ها تاثيرمعني داري نداشت

  
  ر دوره هاي مختلف آزمايشمقايسه ميانگين مصرف خوراك وافزايش وزن وضريب تبديل غذايي تيمارها د - 1جدول 

 تيمارهاي  

  آزمايشي
  دوره اول

  )دوهفتگي(
  دوره دوم

  )چهارهفتگي(
  دوره سوم

  )شش هفتگي(
  دوره چهارم

  )هشت هفتگي(
  كل دوره

  )كيلوگرم(مصرف خوراك روزانه
  
  
  

  )SE(خطاي استاندارد
  

  )كيلوگرم(افزايش وزن روزانه
  
  
  

  )SE(خطاي استاندارد
  

  ضريب تبديل غذايي
  

  

  )SE(خطاي استاندارد

  1تيمار 
  2تيمار
  3تيمار
  شاهد

  
  

  

  1تيمار 
  2تيمار
  3تيمار
  شاهد

  
  

  1تيمار 
  2تيمار
  3تيمار
  شاهد

439/0  
442/0  
432/0  
434/0  
023/0  

  
  
  
  
  
  
  
  

048/0-  
018/0  
007/0-  
030/0-  

018/0  
  

-  
-  
-  
-  
-  

771/0  
772/0  
712/0  
749/0  
019/0  

  

266/0  
347/0  
372/0  
385/0  
023/0  
  

94/3  a 
38/2  b 
13/2  b 
26/2  b 
268/0  

841/0  
021/1  
990/0  
936/0  
034/0  

  

b379/0  
a603/0 
a652/0  
a590/0  

035/0  
  

a   76 /2  
b68/1  
b54/1  

76/1  b 
141/0  

081/1  
214/1  
147/1  
101/1  
044/0  
  
756/0  
816/0  
840/0  
771/0  
029/0  
  

46/1  
53/1  
39/1  
40/1  

040/0  

810/43  
207/48  
953/45  
860/45  

257/1  
  

   b96/18  
   a01/25  
   a80/25  
   ab01/24  

055/1  

   a  69/2  
   b95/1  
   b80/1  
   b95/1  

109/0  

a-b در هر دوره ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشترك اند فاقد تفاوت معني دار آماري مي باشند.  
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Abstract 

Proper nutrition and management in pregnancy period result in parturition of a healthy calf, while 

improper management may influence the development of embryo and increase the mortality of newly 

born calves. Considering the critical role of Se in growth and health of calves, the current study was 

conducted to evaluate the effect of selenium yeast in Holstein cows' transitional period on the 

performance of new born calves. A total number of 40 dairy cows three weeks prior to parturition were 

randomly assigned to two treatments of 20 cows each. Treatments included: the control group without 

feeding selenium yeast and the experimental group where cows were fed 300 mg selenium yeast per kg of 

diet based on dry matter, individually. After parturition, calves were distributed into four groups of 10 

calves including: control calves without selenium yeast feeding (T1), control calves feeding 300 mg/kg 

diet/animal selenium yeast based on dry matter for eight weeks (T2), experimental calves feeding 300 

mg/kg diet/animal selenium yeast based on dry matter for eight weeks (T3), and experimental calves 

without selenium yeast feeding (T4). The result of this study revealed no significant impact of selenium 

yeast on overall feed intake. Calves in T2 and T3 had a significantly higher body weight gain compared to 

T1 (p<0.05). Also, feed conversion ratio of calves in T1 was statistically higher in comparison with other 

treatments. Considering the higher body weight and better feed efficiency of calves in T3, it can be 

deduced that selenium yeast incorporation in the diet of calves improves body weight gain and feed 

efficiency. 

Keywords: Selenium Yeast; Calf; Feed Intake; Body Weight Gain  

  


