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 چکیده

یولوژیک فیز طبیعی عملکرد و حفظمثبت و حائز اهمیتی را در رشد  دارای اثرات Eسلنیوم و ویتامین  زمینه مطالعاتی:

توصیه  Eمنظور مقایسه مقدار سلنیوم و ویتامین این آزمایش به هدف:باشند. می های شیرخوارگوسالهها بخصوص دام

جهت  روش کار:به دو روش خوراکی و تزریقی انجام شد. شده در انجمن تحقیقات ملی و انجمن تحقیقات کشاورزی 

افت روز و سطح دری 20±5و سن 40±7/2هلشتاین با میانگین وزنینر شیرخوار راس گوساله  25آزمایش از این  اجرای

الملل حدبینوا 15گرم و میلی 1/0( و NRCالملل )طبق توصیه واحدبین 40گرم و میلی 3/0ترتیب به Eسلنیوم و ویتامین 

( 1شامل:  تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی پنجو  یمارتپنج ( در قالب یک طرح کامال تصادفی با ARC)طبق توصیه 

نیوم ( سلARC ،4تزریقی طبق توصیه  E( سلنیوم و ویتامین NRC ،3تزریقی طبق توصیه  E ( سلنیوم و ویتامین2شاهد، 

ین انتایج  نتایج:بودند.   ARCخوراکی طبق توصیه  E( سلنیوم و ویتامین NRC ،5خوراکی طبق توصیه  Eو ویتامین 

دیل خشک، ضریب تبوزنی، مصرف ماده از نظر عملکردبین تیمارهای مختلف داری د که تفاوت معنـیآزمایش نشان دا

داری یتیمارهای مختلف، تفاوت معن بیندر Eدریافت سلنیوم و ویتامین  نداشت.وجود خشک هضم مادهخوراک و قابلیت

ون یسیرید خگلو گلوبولین خون ایجاد نکرد. اما غلظت تری پروتئین کل، آلبومن ای،اوره نیتروژن بین گلوگز، کلسترول،

و  پراکسیداز گلوتاتیون میآنز فعالیت. بیشتر بودنسبت به تیمار شاهد  Eسلنیوم و ویتامین کننده  های دریافتدر گوساله

نسبت به  Eسلنیوم و ویتامین های دریافت کننده خون در گوساله یدوتیرونینیترن و تترایدوتیرونی هایغلظت هورمون

الف ها نیز در بین تیمارهای مختلف آزمایش اختگوساله های رشد اسکلتیشاخصاز نظر  تیمار شاهد افزایش یافت.

 NRCروش تزریقی و طبق توصیه به Eسلنیوم و ویتامین استفاده از گیری نهایی: نتیجه .داری وجود نداشتمعنی

-رمـونفعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خـون کامل و غلظت هو و افزایش گلیسرید خونغلظت تریبیشترین افزایش 

  نسبت به سایر تیمارها را در پی دارد. یدوتیرونین سـرمدوتیرونین وهورمون تریتترای های
 

 های شیرخوار، گوسالهعملکرد، فراسنجه های خونی، Eسلنیوم و ویتامین  کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

ها جهت تولید استفاده از عناصر معدنی و ویتامین

اشد بحداکثری و سالمت دام ضروری و الزم می 

(. طبق توصیه انجمن ملی 1996مکداول و همکاران )

های درحال رشد ( نیاز روزانه گوساله2001) 1تحقیقات

 E 40میلی گرم و به ویتامین  3/0به سلنیوم حدود 

 2باشد و انجمن تحقیقات کشاورزیالملل میواحدبین

الملل سلنیوم و واحدبین 15گرم و میلی 10/0( 1980)

در حال رشد شیرخوار های برای گوساله Eویتامین 

توصیه کردند. سلنیوم به عنوان یک ماده معدنی 

ضروری اما کم مصرف، با توجه به میزان تغییر آن در 

 منابع گیاهی مصرفی نشخوارکنندگان )باللی و همکاران

سلنیوم خاک در بسیاری از ( و همچنین کمبود 2008

مناطق دنیا و ایران حائز اهمیت است )کجوری و 

و مهری و  2002ملکوتی و همکاران  ،2007 شیرازی

 جذب که این به توجه با طرفی (، از2011 همکاران

 غیر حیوانات از کمتر نشخوارکنندگان در سلنیوم

-معده تک حیوانات در سلنیوم جذب) است نشخوارکننده

 تامین اهمیت( است نشخوارکننده حیوانات برابر 5/2ای 

 چندان دو رو نشخوارکنندگان جیره در کافی سلنیوم

در  منفی تغییرات تواندمی آن کمبود متعاقبا و کندمی

 داشته پی در را دام تولیدی و عملکرد سالمت وضعیت

 معدنی ماده یک (. سلنیوم1996 باشد )وریت و بیل

 برای Eبه کمک ویتامین  است که حیوانات در ضروری

فیزیولوژیک بدن ضروری است و  طبیعی عملکرد حفظ

 فراهم را اکسیدانآنتی مؤثر غذایی منبع یک همچنین

در مطالعات زیادی از جمله  (.2013کند )سوردیللو می

(، الیس و همکاران 1988مطالعات رففت و همکاران )

( مشخص شد که 2000( و جیادینیس و همکاران )1990)

ها بادیدر دام تولید آنتی Eصرف سلنیوم و ویتامین م

ژن را دهد و مقاومت دام در مقابله با آنتیرا افزایش می

سفید یا دیستروفی عضالنی  عضله بیماری .بردباال می

                                                           
1 National Research Council (NRC,2001) 
2 Agricultural Research Council (ARC,1980) 

حیوانات جوان های تازه متولد شده و که بیشتر در دام

با رشد سریع دیده می شود در اثر کمبود سلنیوم و 

 و یا هردو اتفاق می افتد )گونز و همکاران Eویتامین 

 حال که این (، با1996مکداول و همکاران  و 2010

-می Eدریافت تزریقی یا خوراکی سلنیوم و ویتامین 

مثبت و حائز اهمیتی را در سالمتی و  تواند اثرات

مطالعات انجام شده کمتر به  در عملکرد دام داشته باشد،

)قوش و همکاران است اهمیت این موضوع پرداخته شده 

عالئم  علیرغم اینکه .(2008کومار و همکاران  و 2010

باشد، در دامهـا شایع می Eو ویتامین کمبـود سلنیوم 

منظـور بررسـی اثـر در کشور ما تحقیقات چندانی بـه

عالوه بر این،  صورت نگرفته است. Eو ویتامین  سلنیوم

و  سلنیوم  استفاده از اکثر تحقیقـات بـر مبنـای 

در آبستنی و تأثیر  بمنظوردر جنس مـاده  Eویتامین 

، 1392علی محمدی و علی عربی بـوده اسـت )تولید مثل 

 و 2011و همکاران  مهری، 2009معینی و همکاران 

یکی از مسائل مهم در (. 2007کجوری و شیرازی 

های ویتامینی و معدنی روش داروها و مکملاستفاده از 

باشد. استفاده تزریقی استفاده از این مواد در دام می

ها شاید از این لحاظ که مقدار مواد معدنی و ویتامین

رسد یک مزیت باشد مورد نظر دقیقا به بدن حیوان می

ولی این روش در واحدهای بزرگ بسیار زمانبر و 

ید کردن دام و تزریق باشد و از طرفی مقمشکل می

-گوساله .شودبافتی موجب وارد شد استرس به دام می

شیرخوار در این زمینه بسیار مهم و حساس  های

 هاگوسالههستند زیرا مهار و تزریق دارو و ویتامین به 

شود، به همین موجب وارد شدن استرس شدیدتری می

های معدنی و ویتامینی مورد نیاز بتوان مکمل ردلیل اگ

تر مورد استفاده صورت راحتبهدر شرایط خاص 

تواند در کاهش نیروی انسانی و افزایش قرارداد، می

و اسدی و  2010)ساتل  بسیار مؤثر باشد هادامعملکرد 

 ایران در رابطه با تحقیقـات اندکی در(. 1397همکاران 

به منظور  های شیرخوارو گوساله نشخوارکنندگان

مواد  قابلیت هضم بـر Eو ویتامین  بررسی اثـر سلنیوم
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همچنین عملکرد تولیدی دام و نوع و میزان مغذی و 

و  نیاز بـه تحقیقات جدیدصورت گرفته که  مصرف

تحقیق با هدف این رسد. ضروری به نظر می بیشتر

توصیه شده در  Eمقایسه مقدار سلنیوم و ویتامین 

NRC و ARC  روش خوراکی و تزریقی بر به دو

و های خونی برخی از متابولیتهضم، ، قابلیتعملکرد 

انجام های هلشتاین گوسالهاسکلتی های رشد شاخص

  .شد
 

 هامواد و روش

به منظور مقایسه مقدار سلنیوم و حاضر  قتحقی

 ARC(1980و ) NRC(2001)توصیه شده در  Eویتامین 

هضم،  عملکرد، قابلیتبه دو روش خوراکی و تزریقی بر 

های رشد های خونی و شاخصبرخی از متابولیت

اسفند زمانی  هدر فاصل هلشتاینهای اسکلتی گوساله

 شخصیدامداری  در 1398 ماه اردیبهشتتا  1397ماه 

کیلومتری شهر 7بندرترکمن، ) -قالواقع در جاده آق

بندرترکمن( انجام شد و آزمایشات مربوطه در 

-دانشگاه علوم ی،دامدانشکده علومهای آزمایشگاه

جهت . صورت گرفتگرگان  یعیو منابع طب یکشاورز

در حال رشد  نرراس گوساله  25اجرای این آزمایش از 

روز و  20±5و سن 40±7/2هلشتاین با میانگین وزنی

-میلی 30/0ترتیب به Eسطح دریافت سلنیوم و ویتامین 

 10/0( و NRCالملل )طبق توصیه واحدبین 40گرم و 

( در ARCالملل )طبق توصیه واحدبین 15گرم و میلی

تکرار  پنجو  یمارت پنجقالب یک طرح کامال تصادفی با 

( شاهد )بدون 1استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 

 E( سلنیوم و ویتامین E ،)2دریافت سلنیوم و ویتامین 

 E( سلنیوم و ویتامین NRC ،3تزریقی طبق توصیه 

 E( سلنیوم و ویتامین ARC  ،4تزریقی طبق توصیه 

 E( سلنیوم و ویتامین NRC ،5خوراکی طبق توصیه 

-ی گوسالهبود. در ابتدا همه ARCخوراکی طبق توصیه 

قرار گرفتند تا از  قو بررسی کامل و دقیه تحت معاین ها

 مت و صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل شود.النظر س

ی در طول دورهاست. بوده زرو 35طول مدت آزمایش 

-های مجزا نگهداری میآزمایش گوساله ها در جایگاه

 یرهشد. ج یم( تنظ2001) NRC یهها بر پا یرهج. شدند

عصر  16صبح و  8و در دو نوبت  TMRها به صورت 

 یدسترس ینو همچن یردگ یها قرار مگوساله یاردر اخت

ها نیز در دو ند. شیردهی به گوسالهآزاد به آب داشت

درصد وزن بدن(  10)به میزان  صبح و عصرنوبت 

مورد استفاده کننده شروع غذاییجیره. گرفتمی صورت

تزریق و خوراندن . آمده است 1و موادمغذی در جدول 

و  NRCبه میزان توصیه شده  و سلنیوم Eویتامین

ARC  صورت گرفت. هر هفته تزریق و خوراندن

شد. تزریق بصورت و سلنیوم تکرار می Eویتامین

شد و ها ها انجام میعضالنی در قسمت ران گوساله

و سلنیوم  Eویتامینبرای تیمارهای خوراکی، ابتدا مکمل 

در آب حل شده وسپس بوسیله شربت خوران به 

هر دو شکل تزریقی و  رسید.ها میمصرف گوساله

و همچنین مکمل  و سلنیوم Eویتامینهای خوراکی مکمل

ویتامینی مورد استفاده در کنسانتره شروع  –معدنی 

شرکت بود(، در  و سلنیوم Eویتامینکننده )که فاقد 

ی و دارویی دام و طیور کیمیا یهای غذاتولیدی مکمل

 بر اساس نیاز این طرح تهیه گردید.  رشد گرگان
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Table 1- Ingredient and chemical composition of the experimental diets 

 Ingredient (Percent of DM bases) Starter dietary components 
45.00 Corn 
10.00 Barley 

29.00 Soybean Meal 
10.18 Wheat bran 

2.50 Soybean oil 

1.20 supplements (vitamins and minerals)** 

1.10 Calcium carbonate 

0.22 Di calcium phosphate 

0.20 Salt 

0.60 Pellet binder 

 Chemical composition (% DM) 

90.00 Dry matter 

18.32 Crude protein 
3.54 Ether extract 
20.74 Neutral-detergent fiber 
9.80 Acid-detergent fiber 
7.30 Ash 
2.10 Metabolizable energy (Mcal/kg DM) 

**Vitamin-trace mineral pre-mix provides per kg of mixed ration:1oooooo IU Vitamin A; 75000 IU Vitamin D3; 3000 

(mg)Antioxidants; 150000 (mg)ca; 60000 (mg) P; 300009(mg)Mg; 2000 (mg)Mn; 3000(mg)Fe; 500 (mg)Cu; 2500 

(mg)Zn; 10 (mg)Co; 20 (mg) I. 

 

صورت ها بهخوراک آغازین تمامی گوسالهمصرف 

بصورت هفتگی توزین  هاگیری شد. دامروزانه اندازه

از  هاجیره خشکمادههضم برای تعیین قابلیت شدند.می

، از خوراک و مدفوع روش خاکستر نامحلول در اسید

برداری شد و مدت شش روز متوالی نمونهها بهگوساله

گراد درجه سانتی - 29تا زمان آزمایش در دمای 

-تعیین قابلیت .(1997 یانگو  ون کویلن) نگهداری شدند

 انجام شد. AOAC (1990)ی هاهضم براساس روش

ها تصادفی مدفوع گوسالهصورت سه روز در هفته به

-1های مدفوع بر اساس مورد ارزیابی قرار گرفت. نمره

آبکی - 4شل و آبکی، - 3نرم و شل، - 2سفت و با قوام، 

آبکی همراه با خون و - 5همراه با مقداری خون و 

روز در  .(2011خان و همکاران )موکوس تعیین شد 

سه ساعت پس از وعده شیر صبح از سیاهرگ  پایانی

ها با ونوجکت حاوی ماده ضد انعقاد ردنی گوسالهگ

های . فراسنجه(2011خان و همکاران (خونگیری شد 

گلیسیرید، پروتئین کل، آلبومن و گلوگز، کلسترول، تری

با استفاده از دستگاه آنالیز و کیت کننده گلوبولین 

همچنین  .خودکار های شرکت پارس آزمون تعیین شد

 بـا اسـتفاده از کیـت پراکسیدازگلوتاتیون آنزیم فعالیت

مطـابق بـا راندوکس( محصول شرکت  )رانسل،

 دسـتورالعمل شــرکت ســازنده و توســط دســتگاه

گیری اندازه ،(1003) مدل وارینسری اسـپکتروفتومتر

-تترایدوتیرونین و تری هایشد. غلظت هورمون

ت پادتن گستر بـا اسـتفاده از کیت شرک یدوتیرونین

-اندازه (  ELX808, Tek-Bio)ریدرتوسط دستگاه االیزا

گیری رشد اسکلتی برای صفات طـول اندازه. گیری شد

ارتفاع، محیط شکم، محیط قفسه سینه، فاصله بین بدن، 

در و عرض پوزه  دو شاخ، فاصله بین دو چشم

 انجـام شـدبوسیله متر استاندارد و گونیا  پایانیروز

اطالعات حاصل از در نهایت (. 2007خان و همکاران )

 5تیمار و  5با  یدر قالب طرح کامالً تصادف یشآزما

هـا بـا استفاده از . تجزیـه و تحلیـل دادهباشدتکرار می

 صـورت( 2004) 1/9ویرایش  SAS نرم افزار آماری

                                                           
3- Varincary     

https://fa.vivan-co.com/pellet-binder/


 61          ....هاي خونی و تابولیتهضم،  مبه دو روش خوراکی و تزریقی بر عملکرد، قابلیت ARCو  NRCتوصیه شده در  E مقایسه مقدار سلنیوم و ویتامین

 یرصورت زهب یشآزما یاتو فرض یمدل آمارگرفت. 

در سطح  یبا آزمون توک هایانگینم یساتبوده و مقا

تجزیه و تحلیل ی براپنچ درصد انجام شد.  دارییمعن

 : از مدل آماری زیر استفاده شداطالعات 
Yij = µ+Ti + eij  

ijY = مقدار مشاهده تیمارi  ام در تکرارj ام، µ=  اثر

= اثر خطای آزمایشی eij، ام i= اثر تیمار Ti،میانگین

 ام jام در تکرار  iمربوط به تیمار 
 

 نتایج و بحث 

 عملکرد

 2در جدولها عملکرد وزنی گوسالهاطالعات مربوط به 

. نتایج این آزمایش نشان داد که دریافت ارائه شده است

و طبق خوراکی بصورت تزریقی و  Eسلنیوم و ویتامین 

عملکرد گروه شاهد از نظر با   ARCو  NRCتوصیه

خشک، ضریب تبدیل خوراک و وزنی، مصرف ماده

ا داری رتفاوت آماری معنیخشک هضم مادهقابلیت

نتایج مربوط به عملکرد حاصل از (. P>05/0ایجاد نکرد )

این آزمایش مطابق با نتایج تحقیق علی محمدی و علی 

بوده است، این محققین نشان دادند که ( 2016)عربی 

داری از نظر عملکرد وزنی بـین تیمارهای تفاوت معنـی

 گرم در روزمیلی 4/0و  2/0 دریافت کننده مقدار

سـلنیوم و گروه شاهد فاقد سلنیوم وجود نداشت. 

نیز در آزمایشی نشان دادند ( 2011)مهری و همکاران 

داری در تغییر معنی  Eکه مصرف سلنیوم و ویتامین

مطابق با همچنین بلوچی نداشت.  هایعملکرد وزنی بره

و دمینگازوارا و ( 2007)نتایج این تحقیق لی و همکاران 

داری در نـرخ رشـد، نیز تفاوت معنی( 2009)همکاران 

افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضـریب تبدیل غذایی 

 های دریافـت کننـده سـلنیوم مـشاهده نکردنـد.بره

نیز در آزمایشی نشان دادند ( 1397)اسدی و همکاران 

به دو روش خوراکی   E سلنیوم و ویتامین که مصرف

داری در عملکرد وزنی، ضریب تغییر معنی تزریقیو 

های برهخشک هضم مادهقابلیتتبدیل غذایی و 

نتایج مطالعه اما در تضاد با . شیرخوار داالق نداشت

 نشان دادند که مصرف( 2011)حاضر شی و همکاران 

باعث افزایش وزن و خوراک مصرفی روزانه در سلنیوم 

توان به عملکرد را می بزها می شود. احتماال این تفاوت

بیشتر بودن مقدار سلنیوم جیره پایه و یا افزایش جذب 

( 1997همچنین کی نیگ و همکاران ) سلنیوم نسبت داد.

نشان دادند که دریافت سلنیوم باعث افزایش مصرف 

تأثیر  شود. در رابطه باکنسانتره در گاوشیری می

در و سلنیوم بر قابلیت هضم مواد مغذی  Eویتامین 

و نیکلسون و ( 2001)گزارشات ایوانسیک و وایس 

استفاده از سلنیوم و  آمده است که( 1991)همکاران 

پذیری داری در گوارشاختالف معنی E ویتامین

کومار و  .نکردایجاد در گاوهای شیری موادمغذی 

نیز نشان دادند که استفاده از مقادیر ( 2008)همکاران 

های سـلنیوم در جیره بره گرم در روزمیلی 3/0و  15/0

 . هضم موادمغذی جیره نداشتی بر قابلیتتأثیرپرواری 

 

Table 2- Effect of selenium and vitamin E recommended in NRC (2001) and ARC(1980) in diet and injection 

methods on calves performance 

P-value SEM ARC 

Diet 
NRC 

Diet 
ARC 

Injection 
NRC 

Injection 
Control Traits                  

performance 
0.951 0.56 42.10 42.60 42.77 42.50 42.45 Initial weight(kg) 
0.902 0.66 51.90 52.40 52.07 52.60 52.00 Final weight(kg) 
0.317 0.41 9.80 9.40 9.30 10.10 9.55 Total weight gain(kg) 
0.394 6.72 321 324.25 316.00 336.75 318.25 Daily weight gain(g) 
0.387 4.74 137.75 141.25 135.75 136 132.50 Dry matter intake(g) 
0.388 0.72 4.821 4.943 4.751 4.760 4.637 Total Dry matter intake(kg) 
0.132 0.47 2.37 2.39 2.35 2.47 2.40 Feed conversion ratio 
0.067 23.71 808.50 794.25 734 761.75 717.75 Dry matter digestibility(g/kg) 

SEM: Standard error of means, means in row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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  های خونی فراسنجه

های خونی اطالعات مربوط به برخی از فراسنجه

نشان آمده است. نتایج این تحقیق  3جدول گوساله در 

بصورت  Eسلنیوم و ویتامین دهد که مصرف می

با   ARCو  NRCتزریقی و خوراکی و طبق توصیه

 نیتروژنگلوگز، کلسترول، غلظت گروه شاهد از نظر 

تغییر ای، پروتئین کل، آلبومن و گلوبولین خون اوره

خون  سیریدگلیغلظت تری ( اماP>05/0ایجاد نکرد )

(. P<05/0تیمارهای آزمایشی قرار گرفت ) تأثیرتحت 

بصورت  Eتیمار دریافت کننده سلنیوم و ویتامین 

بیشترین میزان و تیمار   NRCتزریقی و طبق توصیه

گلیسیرید خون را نشان شاهد کمترین میزان غلظت تری

در مطالعات انجام شده مرتبط، کومار  (.P<05/0دادند )

نشان دادند که دریافت سلنیوم به ( 2009)و همکـاران 

ی تأثیر هابرهام در روز در پیپی  3/0و  15/0میزان 

 گلیــسیرید و کلــسترول پالسمایبـر غلظــت تــری

در آزمایشی ( 2012)خون نداشــت. حیدری و همکاران 

با استفاده از میش بلوچی نشان دادند که تزریق 

به ازای هر   Eسی سی سلنیوم و ویتامین  1عضالنی 

کیلو گرم وزن زنده در شرایط تنش گرمایی اختالف  10

سترول با و کل سیریداری را از نظر غلظت تری گلیدمعنی

گروه شاهد ایجاد نکرد. آنها همچنین گزارش کردند که 

در گوسفندان بلوچی تحت  Eنیوم و ویتامین مصرف سل

تنش گرمایی باعث افزایش پروتئین کل شد، اما اختالف 

داری را در غلظت گلوگز و آلبومن خون ایجاد معنی

گزارش کردند که ( 2009دمینگاز وارا و همکاران )نکرد. 

مخمر سلنیوم و  تأثیرغلظت اوره خون در بره ها تحت 

مچنین کیتچالنگ و همکاران مخمر کروم قرار نگرفت، ه

( نیز نتایج مشابهی با دمینگاز وارا و همکاران 1995)

( در رابطه با غلظت اوره خون در بره ها گزارش 2009)

نمودند که هر دو آزمایش همسو با نتایج آزمایش 

نیز در ( 1397)اسدی و همکاران حاضر می باشد. 

  Eآزمایشی نشان دادند که مصرف سلنیوم و ویتامین

در  داریبه دو روش خوراکی و تزریقی تغییر معنی

 ای، پروتئین کل و آلبومناورهنیتروژن غلظت کلسترول، 

مصرف گزارش کردند که  هاآنخون ایجاد نکرد، اما 

به روش تزریقی بیشترین میزان  Eسلنیوم و ویتامین

ا نسبت به تیمارهای گلوگز و تری گلیسرید خون ر

رد. ابراهیمی و همکاران خوراکی و شاهد در پی دا

شیرخوار در آزمایشی با استفاده از گوساله ( 2009)

-میلی 0 3/0اظهار داشتند که دریافت سلنیوم به میزان 

باعث کاهش غلظت کلــسترول شد که دلیل  گرم در روز

آن را افزایش مقدار هورمون ترییدوتیرونین دانستند. 

در قوچ های ( 2013)جمال بن محمود و همکاران 

 Eآواسی نشان دادند که مصرف سلنیوم و ویتامین 

باعث افزایش گلوگز، آلبومن و پروتئین کل می شود، که 

درتضاد با  آزمایش جاری است که اختالف نتایج را 

میتوان با تفاوت سن، نوع دام و شرایط و جیره توجیه 

 کرد.

 

Table 3- Effect of selenium and vitamin E recommended in NRC (2001) and ARC (1980) in diet and injection 

methods on blood parameters of calves 

P-value SEM ARC 

Diet 
NRC 

Diet 
ARC 

Injection 
NRC 

Injection 
Control Traits                             Blood 

parameters 
0.745 1.89 72.93 73.55 71.11 71.37 70.01 Cholesterol  (Mg/dl) 

0.004 0.89 b40.54 b40.74 b41.64 a43.53 C37.81 Triglyceride  (Mg/dl) 

0.498 2.02 76.47 78.26 77.45 73.11 73.75 Glucose  (Mg/dl) 

0.614 0.59 9.00 8.91 8.41 8.78 9.12 Urea  (Mg/dl) 
0.502 0.66 7.64 7.25 7.24 7.78 7.24 Total protein (Gr/dl) 

0.517 0.39 4.60 4.34 4.13 4.88 4.55 Albumin (Gr/dl) 

0.630 0.47 3.04 2.91 3.11 2.90 2.69 Globulin (Gr/dl) 
0.207 0.40 1.51 1.49 1.32 1.68 1.69 Albumin :Globulin 

SEM: Standard error of means, means in row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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غلظت و  گلوتاتیون پراکسیداز میآنزفعالیت 

 های تیروئیدی خونهورمون

 گلوتاتیوناطالعات مربوط به فعالیت آنزیم  4در جدول 

 یدوتیرونینترین و تترایدوتیرونی، هورمون پراکسیداز

دهد که نشان مینتایج این تحقیق . ارائـه شـده اسـت

بصورت تزریقی و  Eسلنیوم و ویتامینمصرف 

این آزمایش در   ARCو  NRCو طبق توصیهخوراکی 

نسبت  گلوتاتیون پراکسیداز میآنز باعث افزایش فعالیت

مکمل همچنین استفاده از (، >05/0Pبه تیمار شاهد شد )

شیرخوار اختالف  هایگوسالهدر  Eو ویتامین سلنیوم 

-ترین و تترایدوتیرونیداری در غلظت هورمون معنی

تیمار شاهد نسبت به (. >05/0Pایجاد نمود ) یدوتیرونین

 Eو ویتامینسلنیوم سایر تیمارهای دریافت کننده 

غلظت و  گلوتاتیون پراکسیداز میآنزفعالیت کمترین 

را دارا  یدوتیرونینترین و تترایدوتیرونیهای هورمون 

 این نتایج، علی عربی و فداییهمسو با (.  >05/0P) بود

های آبستن و بره های متولد  ( بر روی میش1395) فر

 Eمصرف سلنیوم و ویتامینشده از آنان نشان دادند که 

بصورت تزریقی و قرص آهسته رهش باعث افزایش 

 هافعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز شد. همچنین آن

بیان داشتند که ارتباط مستقیمی بین غلظت سلنیوم و 

فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در خون وجود دارد و 

فعالیت این آنزیم بعنوان شـاخص مهمـی بـرای 

ابراهیمی و شود. وضعیت سلنیوم دام در نظر گرفته می

( در آزمایشی با استفاده از گوساله 2009همکاران )

دریافت سلنیوم به میزان  شیرخوار اظهار داشتند که

هورمون  غلظتافزایش باعث گرم در روز میلی 3/00

(  نیز 1397اسدی و همکاران )شود. می ترییدوتیرونین

با نتایج حاضر گزارش کردند دریافت  مکمل  همسو

 تزریقی و خوراکی در بصورت E سلنیوم و ویتامین

داالق باعث افزایش فعالیت آنزیم  شیرخوار هایبره

غلظت هورمون تترایدوتیرونین و گلوتاتیون پراکسیداز 

هفنوی  شود.ت به تیمار شاهد مینسبیدوتیرونین و تری

( بیان داشتند که 2010( وساتل )2014و همکاران )

ســلنیوم به دلیل حضور در آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز 

کند. دانی بدن ایفا مینقش مهمی در سیستم آنتی اکســی

که برای متابولیسم طبیعی  سلنیوم عنصری است

هورمون تیروئید و همچنین برای تبدیل هورمون 

 4یدوتیرونین از طریق آنزیم نوع تترایدوتیرونین به تری

دئودیناز ضروری است، بنـابراین از نتـایج آزمایش 

توان چنین نتیجه گرفت که افزودن سلنیوم به جاری می

ره و یا تزریق آن سبب بهبود تبدیل هورمون جی

یدوتیرونین شـده اسـت و تترایدوتیرونین به تری

همچنین افزایش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز خون را 

 بدنبال داشت.

 

 

 

 
Table 4- Effect of selenium and vitamin E recommended in NRC (2001) and ARC (1980) in diet and injection 

methods on glutathione peroxidase activity and blood thyroid hormone concentrations of calves 

P-value SEM ARC 

Diet 
NRC 

Diet 
ARC 

Injection 
NRC 

Injection 
Control Traits                             Blood 

parameters 
0.001 12.72 a409.87 a419.28 a429.27 a451.21 b267.82 Glutathione peroxidase activity 

(U/gHb) 

0.002 10.74 b218.21 b220.19 ab236.61 a258.78 c157.14 Triiodothyronine (ng/dl) 

0.004 0.06 a5.62 a5.71 a5.62 a5.41 c4.87 Tetraiodothyronine (µg/dl) 

SEM: Standard error of means, means in row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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 مدفوعقوام 

های مبتال اطالعات مربوط به نمره مدفوع، تعداد گوساله

در جدول  هاگوساله به اسهال به اسهال و روزهای ابتال

دهد که مصرف آمده است. نتایج این تحقیق نشان می 5

بصورت تزریقی و خوراکی و طبق  Eسلنیوم و ویتامین 

نمره با گروه شاهد از نظر   ARCو  NRCتوصیه

های مبتال به اسهال و روزهای مدفوع، تعداد گوساله

ایجاد نکرد داری اختالف معنی هاابتال به اسهال گوساله

(05/0<P) . ها در از مهمترین بیماریاسهال یکی

های شیرخوار است که سبب مرگ و میر گوساله

 دارد تأثیرها شده و بر سالمت و اقتصاد گله گوساله

در سنین ابتدایی که مصرف (. 2011)قوش و همکاران 

خوراک آغازین بسیار کم است نمره مدفوع و اسهال 

ها متاثر از عوامل فیزیولوژیکی، محیطی، گوساله

نوع و  تأثیر و مدیریتی است و کمتر تحت بهداشتی

لسمیستر و هینریچ ترکیب خوراک آغازین قرار میگیرد )

با توجه به نتایج آزمایش حاضر مصرف  (.2004

بر وضعیت اسهال و قوام مدفوع  Eسلنیوم و ویتامین 

 ( در1993گذار نبوده است در حالیکه ایشیکاوا )تأثیر 

های شیرخوار مشاهده کرد که یک مطالعه بر گوساله

های مبتال به در گوساله Eسطوح سلنیوم و ویتامین 

پایین بوده است. او گزارش کرد که در این  اسهال مداوم

گونه پاتوژن اختصاصی قابل تشخیص ها هیچگوساله

های مبتال به اسهال ی گوسالهوجود نداشته است. همه

کوفرول از سلنیوم و تونسبت به درمانی که در آن 

-استفاده شده بود پاسخ مثبت دادند لذا در موارد اسهال

ی توان کمبود این دو مادهها میهای مداوم گوساله

همچنین ساسانی و  اکسیدان را نیز مد نظر داشت.آنتی

استفاده از مکمل بیان داشتند که  (1394همکاران )

روانی بهبود ضریب  باعث Eسلنیوم و ویتامین تزریقی 

مکمل این های دریافت کننده در بین گوسالهمدفوع 

 .گردید
 

Table 5- Effect of selenium and vitamin E recommended in NRC (2001) and ARC (1980) in diet and injection 

methods on faeces consistency of calves 
P-value SEM ARC 

Diet 
NRC 

Diet 
ARC 

Injection 
NRC 

Injection 
Control Traits                              

Faeces consistency 
0.342 0.04 1.32 1.24 1.18 1.28 1.38 Score faeces 

0.412 0.25 2 3 2 3 4 Number of calves with diarrhea 

0.58 0.20 1.25 1.25 1 1.25 1.50 Average days of diarrhea 
SEM: Standard error of means, means in row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

 های رشد اسکلتیشاخص

جدول  های رشد اسکلتی دراطالعات مربوط به شاخص

دهد که مصرف نشان میآمده است. نتایج این تحقیق  6

و طبق خوراکی بصورت تزریقی و  Eسلنیوم و ویتامین 

ی نظر اندازهگروه شاهد از با   ARCو  NRCتوصیه

، سینه قفسه محیط ،شکم محیط گاه،جلو ارتفاع، بلند طول

 پوزه عرضها و بین چشم فاصله، شاخبین دو  فاصله

تغییرات  .(P>05/0داری ایجاد نکرد )اختالف معنی

)ارتفاع جدوگاه و لگن، طول بدن( های اسکلتی شاخص

متأثر از وضعیت رشد و سالمت گوساله، ژنتیک و 

)دمینگاز مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک است

 همسو با نتایج آزمایش حاضر (.2009وارا و همکاران 

تزریق  گزارش کردند که( 1394ساسانی و همکاران )

داری در اختالف معنی  E عضالنی سلنیوم و ویتامین

های اسکلتی رشد )دور قفسه سینه، ارتفاع شاخص

، فاصله دو استخوان هیپ ارتفاع لگن، طول بدنجدوگاه، 

های تیمار بین گروه (و فاصله استخوان هیپ تا پین

 نشان نداد.
 
 

 



 65          ....هاي خونی و تابولیتهضم،  مبه دو روش خوراکی و تزریقی بر عملکرد، قابلیت ARCو  NRCتوصیه شده در  E مقایسه مقدار سلنیوم و ویتامین

Table 6- Effect of Selenium and Vitamin E Recommended in NRC (2001) and ARC (1980) in diet and Injection 

Methods on Skeletal growth indices of calves 

P-value SEM ARC 

Diet 
NRC 

Diet 
ARC 

Injection 
NRC 

Injection 
Control Traits                             

Skeletal growth 
0.961 0.96 100.31 100.51 100.74 100.51 100.71 Long body (Cm) 

0.872 0.68 92.31 92.10 92.34 92.11 91.11 Front height (Cm) 

0.674 0.77 105.21 105 105.24 105.01 104.71 Belly environment (Cm) 

0.690 0.79 102.31 102.10 102.34 102.11 101.91 Chest environment (Cm) 
0.461 0.18 11.44 11.23 11.47 11.24 11.04 Horns interval (Cm) 

0.800 0.17 13.91 13.70 13.94 13.71 13.51 Ayes interval (Cm) 

0.274 0.10 6.24 6.19 6.28 6.14 5.94 Muzzle width (Cm) 
SEM: Standard error of means, means in row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

 گیری کلینتیجه

استفاده از که بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد 

به هر دو روش تزریقی و خوراکی  Eسلنیوم و ویتامین 

باعث تفاوتی در    ARC و NRCو هر دو توصیه 

ماده خشک، قوام مدفوع،  ، قابلیت هضموزنی عملکرد

-های خونی نمیمتابولیت های رشد اسکلتی وشاخص

به روش  Eشود اما استفاده از سلنیوم و ویتامین 

بیشترین افزایش غلظت  NRCتزریقی و طبق توصیه 

گلیسرید خون و افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون تری

های پراکسیداز خـون کامل و غلظت هورمـون

یدوتیرونین سـرم نسبت تترایدوتیرونین وهورمون تری

در مجموع با توجه به  مارها را در پی دارد.به سایر تی

که سلنیوم و  کردتوان پیشنهاد نتایج آزمایش حاضر می

به روش تزریقی، احتماال بدلیل جذب بیشتر و  Eویتامین 

بدلیل میزان بیشتر توصیه شده، در  NRC طبق روش

 های شیرخوار استفاده نمود.تغذیه گوساله
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Introduction: Utilization of minerals and vitamins is essential for maximum production and health 

of animal. Selenium and vitamin E have positive and important effects on the growth and 

maintenance of normal physiological function in animals, especially suckling calves. 

Recommendation of National Research Council (NRC 2001), the daily requirements of selenium 

and vitamin E for growing calves are 0.30 mg and 40 IU, respectively. Moreover, according to the 

report of Agricultural Research Council (ARC,1980), 0.10 mg of selenium and 15 IU of vitamin E 

are recommended per day for growing suckling calves. Selenium, though low consumption, is an 

essential mineral. On the one hand, amount of selenium varies in ruminant vegetable sources (Belali 

et al 2008). One the other hand, selenium deficiency in the soil is common in various parts of the 

world and Iran (Kajouri & Shirazi 2007, Malekuti et al 2002 and Mehri et al. 2011). Selenium 

uptake in ruminants is lower than in non-ruminant animals. Selenium deficient diet would 

negatively affect the health status and performance of animals. Vitamin E functions in the animal 

mainly as a biological antioxidant; in association with the selenium-containing enzyme glutathione 

peroxidase and other vitamines and trace-element-containing enzymes, it protects cells against 

oxidative damage caused by free radicals. Free radicals are formed during cellular metabolism and 

can damage cell membranes, enzymes, and cell nuclear material. They must be converted into less 

reactive substances if the animal is to survive. This protection is particularly important in 

preventing oxidation of polyunsaturated fatty acids that are primary constituents of subcellular 

membranes and precursors of prostaglandins. Oxidation of unsaturated fatty acids produces 

hydroperoxides damaging cell tissues hence its prevention is vital for the maintenance of animal 

health. The animal has complementary methods of protecting itself against oxidative damage: 

scavenging radicals by vitamin E and destruction of any peroxides formed by glutathione 

peroxidase (McDowell et al. 1996). The objective of this study was to compare NRC and ARC 

recommended selenium and vitamin E dosage, dietary and injectable, on selected blood metabolites, 

digestibility, performance and skeletal growth indices of suckling Holstein Calves. 
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Material and methods: In this study, twenty-five Holstein calves (mean weight of 40±2.7 kg and 

20±5 days old) in a completely randomized design with 5 treatments and 5 replications to test 

different levels of dietary and injectable selenium and vitamin E levels 1): 0.3 mg and 40 IU (as 

recommended by NRC) and 2): 0.1 mg and 15 IU (as recommended by ARC) on various 

parameters throughout the experimental period of 35 days. Experimental treatments included: 1) 

control (no selenium and vitamin E), 2) selenium and vitamin E injections as recommended by 

NRC, 3) selenium and vitamin E injections as recommended by ARC, 4) selenium and vitamin E 

supplemented diet as recommended by NRC, and 5) selenium and vitamin E supplemented diet as 

recommended by ARC. During the experiment, calves were kept in separate locations. The rations 

were based on NRC (2001). The rations were provided by TMR in calves at 8 am and 16 pm and 

animals had free access to water. Milk feeding was also performed in the morning and evening 

(10% of body weight). Animals were weighed weekly. To determine the dry matter digestibility of 

the diets, the calves' feed and feces were sampled for six consecutive days and kept at -29 ° C until 

further analysis. Digestibility was determined according to AOAC (1990) methods. Three days a 

week, the calves' feces were randomly evaluated. Feces scores were determined according to the 

method of Khan et al. (2011). On the last day, three hours after morning meal, calves were sampled 

from the veins and blood parameters, glutathione peroxidase activity and tetrodotyronine as well as 

triiodothyronine hormone levels, were determined using Pars Test automated analyzer and kit. We 

measured the skeletal growth in the body by standard meter and caliper according to the method of 

Khan et al. (2007). 

Results and discussion: The results of this experiment showed There was no significant difference 

between treatments in terms of weight performance, dry matter intake, feed conversion ratio and dry 

matter digestibility (P >0.05). Effect of treatments on glucose, cholesterol, urea nitrogen, total 

protein, albumin and blood globulin was not significant (P>0.05). Nonetheless, blood triglyceride 

concentration was higher in calves receiving selenium and vitamin E than control (P <0.05). 

Glutathione peroxidase enzyme activity and blood levels of tetradotyronine and triiodothyronine 

were also increased in calves receiving selenium and vitamin E compared with the control group (P 

<0.05). The results also showed that selenium and vitamin E injections and diet according to NRC 

and ARC recommendation were not significantly different from the control group in terms of feces 

score, number of calves with diarrhea and days of calf diarrhea (P >0.05). There was no significant 

difference between calves for different skeletal growth indices (P >0.05). Finally, supplementation 

of selenium and vitamin E in both diet and intravenous methods and both NRC and ARC 

recommendation did not differ in functional parameters, digestibility, and blood metabolites. 

Furthermore, supplementation of selenium and vitamin E per NRC dosage recommendation 

increased blood and plasma triglyceride level, activity of blood glutathione peroxidase enzyme, 

concentration of tetradotyronine hormones and triglyceride hormones compared with other 

treatments. 

Conclusion: Overall, the results of this study showed that selenium and vitamin E supplementation 

in both diet and intravenous methods and both NRC and ARC recommendations significantly 

affected weight gain, dry matter digestibility, stool consistency, skeletal growth, and metabolite 

indices. The use of selenium and vitamin E injectable and according to the NRC recommends the 

highest increase in blood triglyceride concentration and increased activity of whole blood 

glutathione peroxidase enzyme and the concentration of tetradotyronine hormones and other 

thyridothyronine ratios. In conclusion, injectable selenium and vitamin E (per NRC dosage 

recommendation) may be used in suckling calves. 
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