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  هاي  د، فراسنجههیومات سدیم بر عملکر سطوح مختلف افزودن تاثیر
  هاي هلشتاین اي در گوساله خونی و شکمبه

  

  5حسین مهدويامیرو  4، اسداله تیموري یانسري3، غالمرضا قربانی2یداله چاشنی دل*، 1راضیه نوري

  کشاورزي و منابع طبیعی ساري  علوم دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه 4استادیار و 2دانشجوي دکتري، 1
  دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتی اصفهان5 استاد و3

  8/3/1397 ؛ تاریخ پذیرش: 20/12/1396تاریخ دریافت:

  1چکیده
هـاي  هـا و دیگـر محـرك ه از آنتی بیوتیکها در مورد استفاد لعات انجام گرفته و در پاسخ به نگرانیبراساس مطا سابقه و هدف:

سـت زیـرا سال اخیر افزایش یافته ا 10تا  5تقاضا براي استفاده از مواد محرك رشد طبیعی در صنعت تغذیه دام در مدت  ،رشد
وسط دام و طیور هیچگونه باقیمانده بافتی وجود ندارد و مقاومـت استفاده از مواد محرك رشد طبیعی ت ،ها برخالف آنتی بیوتیک

مطرح شد. شود،  که از تجزیه مواد آلی حاصل میهاي دیگر از جمله هیومات سدیم  کند. در این میان افزودنی میکروبی ایجاد نمی
و  تئین کـل و کلسـترولشـامل گلـوکز، پـرو هاي خـونی تحقیق حاضر جهت بررسی تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه

  هاي هلشتاین انجام گرفت.  در گوسالهنیتروژن آمونیاکی و اسیدهاي چرب فرار اي  شکمبه
  

در چهار  37± 2راس ماده) تازه متولد شده با میانگین وزن تولد 24راس نر و  24( راس گوساله هلشتاین 48 مواد و روش کار:
لیتر شیر جایگزین  4تولد مقدار  4از روز  ها ز مورد مطالعه قرار گرفتند. گوسالهرو 75تیمار در قالب طرح کامال تصادفی به مدت 

) شاهد (تغذیه شیر 1(: هاي آزمایشی شامل گروهکردند.  دریافت می 16و  8ي ها درصد وزن تولد) را دو بار در روز ساعت 10(
 بـه شـیر گـرم هیومـات سـدیم 10) افـزودن 3(، جایگزین به شیر گرم هیومات سدیم 5) افزودن 2(بدون افزودنی)، جایگزین 
 شیر جایگزین دسترسی آزاد به هر حیوان عالوه بر دریافتبود.  جایگزین به شیر گرم هیومات سدیم 15) افزودن 4(و  جایگزین

گی روز 75و  35ر روزهاي گیري مایع شکمبه د نمونهروزگی و همچنین  75و  60، 30گیري خون در  نمونه. و استارتر داشتآب 
ها  . مصرف خوراك و وزن گوسالهگیري از مایع شکمیه انجام شد نمونه خال پمپ از استفاده با تغذیه از بعد ساعت 4 تا 3حدود 

  ترتیب به صورت روزانه و هفتگی انجام شد. به
  

ایع شکمبه م pH، غلظت اسیدهاي چرب فرار، قابلیت هضم ظاهري، در کل دوره ضریب تبدیل غذاییمصرف خوراك،  ها: یافته
در  داري معنی ). در دوره قبل از شیرگیري، در بین تیمارها، تفاوت P>05/0( هاي رشد تحت تاثیر تیمارها قرار گرفتند و فراسنجه

ت ظـاي متفاوت بـود. غل هاي خونی و شکمبه مشاهده نشد. تاثیر افزودن هیومات سدیم به شیر بر فراسنجهضریب تبدیل غذایی 
گرم هیومات سدیم را مصرف کردند، نسبت به سایر تیمارها، به  5در پایان دوره در گروهی که روزانه  کل اسیدهاي چرب فرار

 و ) P=04/0( مقدار غلظت نیتروژن آمونیاکی در پایان دوره تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت ). P>05/0( طور معنی داري بیشتر بود
 4، 3، 8,33 ترتیب بهگرم هیومات سدیم) بود. اسهال در تیمارهاي آزمایشی  5( 2کمترین مقدار نیتروژن آمونیاکی مربوط به تیمار 
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گرم هیومات سدیم را مصرف کردنـد، نسـبت بـه سـایر  5یی که ها درصد بود و نمره سالمتی عمومی مربوط به گوساله 4,66و 
  ). P>05/0( داري بیشتر بود تیمارها به طور معنی

  

وضـعیت سـالمت،  وزن، افـزایش گرم هیومات سدیم مصـرف کردنـد، از نظـر 5هایی که  هدر این آزمایش، گوسال گیري: نتیجه
اثـرات خـوبی بـر روي  )دام حامی برند( سدیم هیوماتگرم  5اي در شرایط بهتري بودند. مصرف  هاي خونی و شکمبه فراسنجه
  .اي داشت و شکمبهخونی  هاي فراسنجه

  

  هیومات سدیم، ضریب تبدیل غذاییمت، وضعیت سالشیرخوار،   گوساله هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
ترین اهداف مدیریت پـرورش  امروزه یکی از مهم

هــاي  هــا، زود از شــیرگیري و کــاهش هزینــه گوســاله
یـابی بـه ایـن  هـاي دسـت پرورش است. یکـی از راه

در  قبالً است. هاي خوراکی افزودنیاهداف، استفاده از 
منظـور  بـه هـا بیوتیک گوساله تازه متولـد شـده از آنتی

کردنـد.  هاي باکتریایی استفاده می پیشگیري از عفونت
هـا نتـایج نامناسـبی مثـل  بیوتیک ولی استفاده از آنتـی

مقاومت داروئی و تغییرات مضر در جمعیت باکتریایی 
ده از تواند داشته باشد به طوري کـه اسـتفا روده را می

  ).3( منسوخ شد 2005آنها در سال 
اي از ترکیبات هسـتند کـه  عهمواد هیومیکی مجمو

شـامل  عمـدتاشـوند و  اصـل میحاد آلی از تجزیه مو
هـا  د. آننباش فولویک و هیومین می اسیدهیومیک، اسید

براي بهبـود وضـعیت سـالمت و عملکـرد حیـوان از 
روده  pHگذارند که شامل: کاهش  ثیراچندین روش ت

هـاي  رشد برخی از میکروبو در نتیجه جلوگیري از 
، تقویت سیستم )19زا، افزایش الکتوباسیلوس ( بیماري
افزایش سالمت دستگاه گوارش و کاهش ابـتال ایمنی، 

و از آنجـا کـه در بیشـتر ) 7و  6باشـد ( به اسهال مـی
ــرورش و  ــومیکی روي پ ــاثیر موادهی ــه ت ــات ب مطالع

ــر روي دام ــود و کمت ــه ب ــور پرداخت ــرد طی و   عملک
در ایـن  ها اثر آن بررسی شـده، لـذا بخصوص گوساله

مطالعه به تاثیر موادهیـومیکی بـر عملکـرد، شـاخص 
  .پرداختیمهاي شیرخوار  سالمت و رشد درگوساله

ــواد  ــومیکی م ــط   هی ــی توس ــواد آل ــه م از تجزی
شود و ایـن مـواد اغلـب در اثـر  ها تولید می میکروب

 هوازي بقایـاي گیـاهی بـه وجـود تجزیه هوازي و بی
هـاي  رت زنجیـرهصـو اند. مواد هیومیکی اغلب بهآمده

که این مقدار  باشند میبلند کربنی با وزن مولکولی باال 
یـري آن گنوع مواد هیومیکی و روش اندازه	بستگی به

صورت پلیمرهاي بی شکل  دارد. ترکیبات هیومیکی به
تیره رنگ هستند. اسید هیومیک کـه بخـش مهمـی از 

باشد، نقش مهمی در دفـع ترکیبـات  مواد هیومیکی می
مطالعـات انجـام گرفتـه نشـان  .بدن دام داردسمی از 

کاهش اسیدیته روده و دهد مواد هیومیکی از طریق  می
هــاي  میکــروبرشــد برخــی  در نتیجـه جلــوگیري از

 بیماري زا، تولید پراکسیدهیدروژن توسط الکتوباسـیل
دفـاعی بــدن و جلــوگیري از سیســتم  باعـث تقویــت

ی و ي مختلـف متـابولیکهـا ابتالي حیـوان بـه بیماري
  ).15( گردد عفونی می

اثرات استفاده از موادهیومیکی برعملکرد، وضعیت 
ــنجه ــالمت و فراس ــکمبه س ــونی و ش ــاي خ اي دام  ه

توانـد  تفاوت در نتایج میاست.  گزارش شده متفاوت
حـوه نـوع مـواد هیـومیکی، سـطح مـدیریت، ندلیل  به

مطالعات انجام گرفتـه  مصرف و شرایط محیطی باشد.
توانـد  ستفاده از این مـواد افزودنـی مـیدهد ا نشان می

ضریب تبـدیل  و بهبود خوراكمصرف  باعث افزایش
افـزودن اسـید ). در مطالعـه دیگـر 12(گـردد  غذایی

 داري روي تـاثیر معنـیهیومیک به جیره بزهاي شیري 
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مـک  .)6(وزن بدن و ماده خشـک مصـرفی نداشـت 
بیان کردند که افزودن هیومـات بـه مورفی و همکاران 

 غلظـتدر  داري معنـیي پرواري تاثیر ها ره گوسالهجی
اسیدهاي چرب فـرار یـا میـزان اسـتات، پروپیونـات، 

نداشت و مطابق نتایج این آزمایش بوتیرات و والرات 
و  5هاي پرواري با سطح  گوساله نشان داده شد که در

گــرم در کیلــوگرم هیومــات میــزان مــاده خشــک  10
کاهش و سطح  ) P>05/0( مصرفی به طور معنی داري

گرم در کیلوگرم هیومات ماده خشـک مصـرفی را  15
 گــرم در 15افـزایش داد و اگـر ایــن میـزان بـاالتر از 

کیلوگرم شـود میـزان مـاده خشـک مصـرفی کـاهش 
اسیدهیومیک تـاثیر افزودن  دیگر اي یابد. در مطالعه  می

شک مصـرفی و وزن بـدن در داري روي ماده خ معنی
  .)23( اشتموش ند
ده از اسیدهیومیک درجیره نشـخوارکنندگان، استفا

باشـد کـه  می هاي مفید شـکمبه  محرك رشد میکروب
دهـد و هضـم  جمعیت میکروبی شکمبه را افزایش می

دهد. مواد هیومیکی دفـع آمونیـاك را  غذا را بهبود می
دهـد و در ایـن مـورد  در گاوهاي پرواري کاهش مـی

ه دارد اي تـاثیر بیشـتري نسـبت بـه سـیا هیومات قهوه
اي روي گوسفند نشان داده شـده کـه  ). در مطالعه17(

یتروژن آمونیـاکی مصرف اسید هیومیک باعث کاهش ن
. مصرف هیومات در گاوهاي )22( شود در شکمبه می

یـانگین وزن روزانـه پرواري روي مصرف خوراك و م
دالیل عالقه به مطالعـه و  ). یکی از3( موثر بوده است

هاي جامعه درخصـوص  نیمصرف اسیدهیومیک، نگرا
هـا و امکـان انتقـال  استفاده گسترده از آنتـی بیوتیـک

زا  هـاي بیمـاري ها در بـاکتري مقاومت به آنتی بیوتیک
اسـت. بنـابراین شناسـایی جـایگزین مناسـب درایــن 

نشـان  انجام گرفته مطالعات .خصوص ضروري است
از هـا  دهد موادهیومیکی با افزایش تعداد نوتروفیـل می

 مضـرمیکروفلـور کـاهش دیگر با  ياز سو و یک سو
ــوارش ــتگاه گ ــی و  دس ــتم ایمن ــت سیس ــث تقوی باع

هـاي میکروبـی و عفـونی  جلوگیري از ابتال به بیماري
گـوارش در  دسـتگاهجمعیت میکروبی ). 5( گرددمی 

یک گوساله نوپا متغیر بوده و بسـیار حسـاس اسـت. 
بنابراین تغییرات محیط یا جیـره ممکـن اسـت سـبب 

گـوارش گـردد  دستگاهاتی در جمعیت میکروبی تغییر
هـا  گوسـاله در که اغلب منجر به افزایش وقوع اسهال

شود. اختالالت گوارشی، به ویـژه اسـهال یکـی از  می
هـا  علل تلفات و میزان گسـترش بیمـاري در گوسـاله

هـایی  کاهش در وقوع تداوم اسهال در گوساله هستند،
دلیل خاصـیت  به احتماال کنند مصرف می هیوماتکه 

به دلیـل اینکـه نتـایج  .باشد کیالتی مواد هیومیکی می
ي تغذیه شده با هیومات سـدیم ها عملکرد در گوساله

وجود ندارد، الزم هست تا در این مطالعه از هیومـات 
  .شودهاي شیرخوار استفاده  سدیم در گوساله

ــی ــه نگران ــخ ب ــتفاده از  در پاس ــورد اس ــا در م ه
هاي رشد، تقاضـا بـراي  محرك ها و دیگر بیوتیک آنتی

استفاده از مواد محرك رشد طبیعی در صـنعت تغذیـه 
هـا،  دام افزایش یافته است زیرا برخالف آنتی بیوتیـک

استفاده از مواد محرك رشد طبیعی توسط دام و طیور 
هیچگونـه باقیمانــده بــافتی وجــود نــدارد و مقاومــت 

 بنـابراین بـا توجـه بـه. )9(کنـد میکروبی ایجـاد نمـی
گسترش روز افزون استفاده از هیومات سدیم در جیره 
ــن  ــتفاده از ای ــورد اس ــاتی در م ــور و وجــود ابهام طی

ها، این پـژوهش بـه منظـور  افزودنی در تغذیه گوساله
ــر  ــات ســدیم ب ــف هیوم ــر ســطوح مختل بررســی اث

اي و میزان رشد اسـکلتی  هاي خونی، شکمبه فراسنجه
 ام شد. هاي نژاد هلشتاین طراحی و انج گوساله

ـــاثیر  از آنجـــا کـــه در بیشـــتر مطالعـــات بـــه ت
موادهیومیکی روي پرورش و عملکرد طیور پرداختـه 

هـا اثـر آن  و بخصـوص گوسـاله  بود و کمتر روي دام
بررسی شده، لذا در این مطالعه به تاثیر موادهیـومیکی 

هاي  بر عملکرد، شاخص سـالمت و رشـد درگوسـاله
  شیرخوار پرداخته شد.
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  ها مواد و روش
بـا  96تحقیق حاضر اردیبهشت تا اوایل مـرداد سـال 

راس  24راس گوسـاله نـر و  24راس ( 48استفاده از 
) در شرکت 37±2گوساله ماده) گوساله نژاد هلشتاین (

ها بـه  کشت و دام فکا اصفهان انجام پذیرفت. گوساله
طور کامال تصادفی به تیمارها اختصـاص یافـت و بـه 

ها تا هنگـام  گوسالهدند وصورت انفرادي نگهداري ش
از شیرگیري به میزان ده درصد وزن بدن، شیر تازه در 

بعد از ظهر) دریافـت  16صبح و  8(ساعت  دو وعده
ــد ــن  کردن ــد از  60و در س ــی، بع ــک  3روزگ روز ت

لیتـر شـیر در روز) از شـیر گرفتـه  2اي کـردن ( هوعد
در این پژوهش از هیومات سدیم کـه شـرکت شدند. 

ــویر لســنگگســازنده آن  ــزد ک ــد( ی ــامی برن  )دام ح
براسـاس   خوراك آغـازین آنهـاباشد، استفاده شد.  می

 جداول احتیاجات غذایی انجمن تحقیقات ملی آمریکا
 ). 11( ) تنظیم شد2001(

) تغذیـه شـیر جـایگزین 1هاي آزمایشی شامل:  گروه
) تغذیـه شـیر جـایگزین بـا 2(شاهد)،  بدون افزودنی

هیه شـده از شـرکت (ت  دیمگرم هیومات س 5افزودن 
اولین شرکت تولید کننـده هیومـات  گلسنگ کویر یزد

) تغذیه شیر جایگزین بـا افـزودن 3،  )سدیم در ایران
) تغذیه شیر جـایگزین بـا 4گرم هیومات سدیم و  10

 گرم هیومات سدیم بود.  15افزودن 

ضریب تبدیل خـوراك مصـرفی از نسـبت مقـدار 
ین و شیر) به اضافه ماده خشک مصرفی (خوراك آغاز

قابلیت هضـم  گیري اندازهوزن روزانه محاسبه و براي 
 5مـدت  گیري از مدفوع بـه هظاهري مواد مغذي، نمون

روز در پایــان دوره آزمــایش انجــام و تعیــین قابلیــت 
عنوان یک  ه روش خاکستر نامحلول در اسید بههضم ب

نشانگر داخلی غیرقابل هضم جهـت بـرآورد قابلیـت 
قابلیت هضم ظاهري ماده ي استفاده شد و هضم ظاهر

قابلیت هضم ظـاهري و  1با استفاده از رابطه   خشک
  ):21(اند دست آمده به 2با استفاده از رابطه  ماده مغذي

× 100)         (- 100=D  

D ،درصد قابلیت هضم ظاهري ماده خشـک :AIA feed: 
رف در درصـد معـ :AIA fecalدرصد معرف در خوراك، 

  مدفوع

)]  ×(100([ -100  =D  
 D،درصد قابلیت هضم ظاهري مـاده مغـذي :AIA feed :

درصـد معـرف در  :AIA fecalدرصد معرف در خوراك، 
 :N feedمغـذي در مـدفوع،  ادهدرصد م: N fecal، مدفوع

  .درصد ماده مغذي در خوراك
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  اکی مورد استفاده و ترکیب مواد مغذي خوراك آغازین (درصدي از ماده خشک جیره).مواد خور :1جدول 

Table 1. Ingredient and chemical comPosition of starter (Percent in diet dry matter). 
  ترکیبات

ComPonents(%) 
  درصد

Percent  
  ترکیب شیمیایی

Chemical comPosition(%)  
  مقدار

Content 
 Dry matter(     89.64(                                    ماده خشک    37  )Corn grain(                          دانه ذرت
 ME(                          kg /Mcal  2.95(انرژي متابولیسمی   14  )Barley grain(                       دانه جو  

 Crude Protein( 20.70(                                پروتئین خام  3  )Linseed(                   دانه کتان           

 Rice bran( 5(                        سبوس برنج
  ي اسیديالیاف نامحلول در شوینده

)Acid Detergent Fiber( 
7.12  

 Soybean meal(   36(               کنجاله سویا  
   ي خنثیل در شویندهالیاف نامحلو

)Neutral Detergent Fiber( 
14.10 

  Fat( 4.00(                                                       چربی  0.025  )Iron sulfate(                  سولفات آهن  
         Levucell( 0.01(                       لووسل        
      Sodium bicarbonate( 0.7(       جوش شیرین

     Oyster Powder ( 1.5پودر صدف                 (
     Salt(  0.5(                              نمک           

     Magnesium oxide(  0.45اکسید منیزیم           (
      Bentonite (  0.5بنتونیت                             (

     Mineral supplement(  1مکمل معدنی        (
      Vitamins supplement(   1(     1مکمل ویتامینه

 B1 ،850گرم ویتامین میلی E ،830المللی ویتامین  واحد بین D3 ،5500المللی ویتامین  واحد بین A،104 ×7المللی ویتامین واحد بین12× 105= شامل: 1 
 گرم میلی 3/9گرم اسید فولیک،  میلی 66گرم پیریدوکسین،  میلی 890گرم پانتوتنیک اسید،  یلیم 1345گرم تیامین،  میلی 1650گرم ریبوفالوین،  میلی

  در هرکیلوگرم. Cگرم ویتامین  میلی 15500گرم بیوتین و  میلی B12، 4/12ویتامین
1= Contained 12×105 Iu vitamin A, 7×104 Iu vitamin D3, 5500 Iu vitamin E, 830 mg vitamin B1, 850 mg riboflavin, 
1650 mg thiamin, 1345 mg pantothenic acid, 890 mg Pyridoxine, 66 mg folic acid, 9.3 mg vitamin B12, 12.4 mg 
biotin and 15500 mg vitamin C/kg. 

  
صورت هفتگی گرفته شـدند  هاي خوراك به نمونه

 48مـدت  گراد بـه سـانتیدرجه  55و در آون با دماي 
 1شـدند سـپس بـا اسـتفاده از تـوري ساعت خشک 

تـا  گراد سـانتیدرجـه  -20آسیاب شده و در  متر میلی
ي خـوراك بـراي ها زمان آنالیز نگهداري شدند. نمونه

فیبر نامحلول در )، AOAC 1990پروتئین خام (روش 
(بـا اسـتفاده از آلفـاآمیالز مقـاوم بـه  2شوینده خنثـی

در  فیبـر نـامحلول حرارت، ون سوست و همکـاران)،

                                                        
2- Netural Detergent Fiber (NDF)  

) و 1991(ون سوسـت و همکـاران  3شوینده اسـیدي
بـه ) آنـالیز شـدند. AOAC 1991(روش  چربی خـام

از قبیـل گلـوکز، هاي خـونی  فراسـنجه منظـور تعیـین
 60، 30ي در روزهـاکلسترول، آلبومین و پروتئین کل 

آزمـایش، چهـار سـاعت بعـد از تغذیـه صـبح،  75 و
هاي خال  هاي خون از سیاهرگ گردن توسط لوله نمونه

،  حاوي هپارین گرفته و به منظور جدا سـازي پالسـما
) 4( دور سانتریفیوژ 3000دقیقه و  20مدت  ها به نمونه

 20هاي خونی در دماي  گیري فراسنجه و تا زمان اندازه

                                                        

3- Acid Detergent Fiber (ADF) 
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 گیري اندازه داري شدند. گراد زیرصفر نگه درجه سانتی
هـاي  هاي خونی پالسـما بـا اسـتفاده از کیت فراسنجه

ــپکتروفتومترآزم ــون و دســتگاه اس ــارس آزم  ایشــی پ
)VISIBLE-UV1200(  ــا طــول مــوج ــانومتر  550ب ن

ــه ــدند. نمون ــین ش ــکمبه تعی ــایع ش ــراي  گیري از م ب
، نیتروژن آمونیاکی و اسیدهاي چرب فـرار گیري اندازه

دهی نوبت صبح و با اسـتفاده  ساعت بعد از خوراك 3
بعـد  ه بالفاصـلهنمون pHاز لوله مري صورت گرفت. 

(مـدل  سنج قابل حمـلpHاستفاده از گیري با از نمونه
UTECH-600 (ــدازه ــد.  گیري ان ــایع  میلی 4ش ــر م لیت

یک درصد  متافسفریکلیتر  شکمبه با افزودن یک میلی
لیتـر  میلی 5 وفرار ي تعیین غلظت اسیدهاي چرب برا

دیگر از مایع شـکمبه بـراي تعیـین غلظـت نیتـروژن 
 20ها در دمـاي  نمونـه سـپسآمونیاکی دریافت شـد. 

گراد زیر صفر تا زمان آنالیز با اسـتفاده از  درجه سانتی
 ، CP-9002مدل کرومپک،(دستگاه گاز کروماتوگرافی 

گیري وزن بـدن و  اندازه ).24( نگه داشته شدند )هلند
ها شامل طول بدن، عرض هیـپ  رشد اسکلتی گوساله

 (فاصــله بــین اســتخوان ران)،  دور قفســه ســینه، دور
طور هفتگی بـا  ، ارتفاع جدوگاه و ارتفاع هیپ بهشکم

   .)9( گیري و ثبت شد هنواري انداز متراستفاده از یک 
  SASافـزار با استفاده از نرمها  تجزیه و تحلیل داده

تصـادفی و رویـه  ) براي طرح کامال2000ً( 9,1ورژن 
Mixed  ـــراي داده ي تکـــرار شـــونده نظیـــر هـــا ب
ــدن،  ي خــونی، مصــرفها فراســنجه خــوراك، وزن ب

 انجـام شـد. اضافه وزن روزانـه و وضـیعت سـالمت
ــه ــا میانگین  مقایس ــاته ــداقل مربع ــطح  ي ح در س

اي   آزمــون چنــد دامنــه توســط) P>05/0( داري معنــی
تجزیـه واریـانس صـفاتی کـه  .صورت گرفتدانکن 

ي شکمبه اي، قابلیت ها شدند نظیر فراسنجه تکرار نمی
خشـک توسـط نـرم  هضم ظاهري موادمغذي و مـاده

مورد تجزیه و تحلیـل قـرار  GLMبا رویه  SASافزار 
تاثیر جنس و تیمار به عنوان اثر ثابت در نظـر گرفت. 

ها به عنوان متغیر کمکـی  وزن بدن گوساله گرفته شد.
(کواریت) در مدل آماري منظور شد. مدل آماري ایـن 

  پژوهش به شرح زیر است:
Yijknl = μ + Τ푖 + B푗 + Wk + (T × W)ik + β(Xi 

− X) + δn + ℰijkl 
  

اثـر  μباشـد و  شده مـی گیري اندازهصفت  Yijknlکه 
جنس   푗اثر ثابت Bتیمار،  푖اثر ثابت  Τثابت میانگین، 

اثـر ) T × W(هفتـه،  kاثر ثابـت  Wشامل نر و ماده، 
متقابل تیمار در هفته، وزن تولدت به عنـوان کواریـت 

)Xi − X( β، δn :بـه عنـوان اثـر تصـادفی ر گوساله اث
  باشد. می
  

  نتایج و بحث
مقـدار مصـرف  :مـاده خشـک مصـرفی و عملکـرد    

در بعـد از خوراك در بین تیمارهـاي مـورد آزمـایش، 
ـــیرگیري  ـــیش ـــاوت معن ـــتP>05/0دار ( تف  ) داش

ــدول ــدار 2(ج ــرفی). مق ــک مص ــاده خش ــل از  م قب
داري بـین تیمارهـا  تفاوت معنی و کل دوره شیرگیري

مقدار مـاده خشـک کمترین  شیرگیري نداشت. بعد از
گرم هیومات  5مصرفی، مربوط به تیمار مصرف کننده 

  ). 2سدیم بود (جدول 
ــل از  ــاده خشــک مصــرفی قب ــایج نشــان داد م نت

تحت تاثیر تیمارهـاي آزمایشـی  و کل دوره شیرگیري
و این نتـایج مشـابه بـا نتـایج ) <05/0P(قرار نگرفت 
 ).10) بودنـد (2011مورفی و همکاران ( مطالعات مک
رسـد دلیـل کـاهش مصـرف خــوراك در  بـه نظـر می

تیمارهاي حاوي هیومات سدیم نسبت به شاهد بهبود 
ها از ترکیبات  ضریب تبدیل خوراك و استفاده بهتر آن

نتایج این مطالعـه نشـان  .مغذي خوراك آغازین باشد
داري  داد که تاثیر تیمارها بر افزایش وزن تفاوت معنی

)٠۵/٠P>ایـن نتـایج مطـابق بـا 2اشت (جدول ) ند (
) و لیوسـتوك و 2010هاي وسکیتز و همکـاران ( یافته

). بـه هـر حـال مـک  6باشـد ( ) می2003همکاران (
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) گزارش کردنـد کـه مـاده 2011مورفی و همکاران (
هاي نر هلشـتاین در زمـان  خشک مصرفی در گوساله

گـرم  5و  10گرم اسیدهیومیک نسبت بـه  15مصرف 
مصرف خوراك در ایـن  ضریب تبدیلافت. افزایش ی
کل دوره تحت تآثیر تیمارها قـرار گرفـت در پژوهش 

)05/0 <P.(  بیشترین ضریب تبـدیل خـوراك از نظـر
هـاي شـاهد بـود.  عددي در کل دوره مربوط بـه تیمار

ــوراك در  ــدیل خ ــود ضــریب تب ــل بهب شــاید از دالی
نسـبت بـه دو  تیمارهاي دریافت کننده هیومات سدیم

و کاهش امتیاز قوام ها  ر دیگر وضعیت سالمت آنتیما
  ).6( باشد مدفوع

میـانگین  :قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي خـوراك 
درصـد قابلیـت هضـم ظـاهري مـاده خشـک، الیــاف 
ــامحلول در  ــامحلول در شــوینده اســیدي و الیــاف ن ن

دار نداشت  شوینده خنثی در بین تیمارها اختالف معنی
ارها میانگین درصد قابلیت ). ولی در بین تیم3(جدول 

دار  هضم ظاهري پروتئین خام و چربی اختالف معنـی
). تیمار دریافت کننده پنج گـرم 3(جدول  مشاهده شد

هیومات سدیم از نظر قابلیت هضم ظاهري پروتئین و 
  ).<05/0Pچربی بطور معنی داري بیشتر بود (

    
  ریب تبدیل خوراك.میانگین مصرف خوراك آغازین، افزایش وزن و ض :2جدول 

Table 2. Average of starter feed intake, weight gain and feed efficiency. 
احتمال 

  دار بودن معنی
P-value  

خطاي 
  استاندارد
SEM 

  گرم هیومات سدیم 10گرم هیومات سدیم  5شاهد   
  زمان  گرم هیومات سدیم 15

Time  
  صفات
Item sodium 

humate  
sodium 
humate  

sodium 
humate  Control 

0.8690  
0.0585 
0.0767 

29.206 
176.670 
54.413 

686.39  

2133.47a 

1081.05  

686.81  

1726.69a  

970.42 

674.99  

1420.28b 

889.16  

709.8 

1940.81a 

1045.00  

  (Days 60-0)    پیش از شیرگیري
  (75Days-60)   بعد از شیرگیري 

  (Days 75-0)       روزگی 75- 0

  راكخو مصرف
 )kg/d( Feed intake  

0.0742  
0.2682 
0.2180 

22.228 
58.821 
26.854 

599.70  

799.60 

671.67  

598.21 

845.24  

686.33 

642.86  

940.48 
743.33  

557.29 

932.54 

677.22  

  (Days 60-0)   پیش از شیرگیري
  (75Days-60)    بعد از شیرگیري

  (Days 75-0)       روزگی 75- 0

  افزایش وزن
Weight gain (kg/d) 

0.0717  
0.1036 
0.0003 

0.0597 
0.367 
0.081 

1.16  

2.92 

1.63a  

1.16 

2.29  

1.42a 

1.05  

1.60 

1.20b  

1.28 

2.12 

1.54a  

  (Days 60-0)    پیش از شیرگیري
  (75Days-60)    بعد از شیرگیري

  (Days 75-0)       روزگی 75- 0

  ضریب تبدیل غذایی
Feed conversion 

  ).P>0/0 5باشد ( دار می ابه در هر ردیف نشانگر وجود تفاوت معنیحروف غیر متش 
Values with differing letters within the same rows are significantly different (P<0.05). 

  
  .(برحسب درصد) مغذي مواد ظاهري هضم قابلیت بر آزمایشی هاي جیره تغذیه اثر :3جدول 

Table 3. The Effect of Nutrition on Nutrient apparent Digestibility (percent). 
احتمال معنی دار 

  بودن
P-value  

خطاي      
  استاندارد

SE  

گرم هیومات  15   گرم هیومات سدیم10   گرم هیومات سدیم5      شاهد
  درصد مواد مغذي  سدیم

Nutrients Percent  Sodium 
humate 

Sodium       
humate  

Sodium 
humate Control 

 Dry matter                ماده خشک 89.64  89.36 88.70  88.80 0.281 0.1436

0.0001 0.487 64.84c 68.13b 76.57a  70.21b پروتیین خام           Crude Protein 

  الیاف نامحلول در شوینده خنثی 52.00  53.37 52.65  52.50 0.566 0.4229
Neutral Detergent Fiber  

  الیاف نامحلول در شوینده اسیدي 49.87 51.12 50.62 50.12 0.331 0.0816
Acid Detergent Fiber  
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0.0323 0.341  71.51b  72.51ab  73.30a 72.00b  چربی                                  Fat 

 ).P>0/0 5( باشد دار می حروف غیر متشابه در هر ردیف نشانگر وجود تفاوت معنی
Values with differing letters within the same rows are significantly different (P<0.05).  

بیشترین مقـدار میـانگین قابلیـت هضـم ظـاهري 
مربوط به تیمار مصرف کننده پنج گرم هیومات سدیم 
بود. از لحاظ آمـاري درصـد قابلیـت هضـم ظـاهري 

بین شاهد و سایر تیمارها  فیبرنامحلول در شوینده اسیدي
یشـترین باز نظـر عـددي  لیاشت ونددار  تفاوت معنی

فت کننده پنج گرم هیومات مقدار مربوط به گروه دریا
سدیم و کمترین مقدار مربوط بـه تیمـار شـاهد بـود. 

ــاله ــره گوس ــدیم در جی ــات س ــتفاده از هیوم ي  ها اس
شیرخوار ضرایب گوارش پذیري مـواد مغـذي را بـه 
سبب منافع حاصل از سالمت دستگاه گـوارش بهبـود 

  ). 10د (بخشی
در این مطالعه تعـداد روزهـاي  نمره سالمت عمومی:

ــتال گوســاله ــه اســهال در تیمارهــاي آزمایشــی  اب ها ب
گــرم  5بــود و مصـرف  4,66و  4، 3، 8,33ترتیب  بـه

 )P> 05/0(هیومات سدیم باعث کـاهش معنـی داري 
در روزهاي ابتال به اسهال نسبت به تیمار شـاهد شـد. 

هـا مقـدار قابـل تـوجهی آب و  هنگام اسهال، گوساله
الکترولیت (مواد معدنی نظیر سدیم، فسفر و سایر مواد 

. اسـیدهیومیک داراي نقـش دهند معدنی) از دست می
باشــد و در واقـع نگهدارنــده آب در بــدن  یکیالتـی م

) وشاید بـه ایـن دلیـل از وقـوع اسـهال در 15( است
نمـره سـالمت  کنـد. گوساله شـیرخوار پیشـگیري می

 17و  15,3، 21,66، 12ترتیب  عمومی در تیمارها بـه
گـرم هیومـات  5هاي دریافـت کننـده  بود که گوسـاله

 سدیم با بـاالترین نمـره سـالمت عمـومی، بـا سـایر
  ).  P> 05/0داري داشت ( تیمارها اختالف معنی

هاي مربـوط  تجزیه واریانس داده :هاي خونی فراسنجه
داري  تفاوت معنـیون نشان داد که به غلظت گلوکز خ

در خـون گلـوکز  غلظـت نداشـت. وجودبین تیمارها 
نده پنج گرم هیومات سدیم نسبت بـه تیمار مصرف کن

دهنده افزایش  نشان که این خود سایر تیمارها کمتر بود

میزان  فعالیت و عملکرد شکمبه است بنابراین احتماالً
تخمیر در شکمبه افـزایش یافتـه و عمـده گلـوکز در 
شــکمبه تبــدیل بــه اســیدچرب فــرار شــده و جــذب 

اي گلوکز کاهش و سـبب کـاهش گلـوکز خـون  روده
مقـدار  مقدار گلوکز خون بسـتگی بـه .)8( شده است

بسته اسـت و چـون مقـدار ماده خشک مصرفی نیز وا
ماده خشک مصـرفی در تیمـار دو کـاهش یافتـه بـود 
بنابراین غلظت گلوکز خون نیز کـاهش یافتـه اسـت. 

ــد کــه افــزودن 2014( دگیرمنســیلوکا ) گــزارش کردن
ه بزهاي شـیري باعـث کـاهش هیومات سدیم در جیر

غلظــت پــروتئین تــام خــون شــود.  گلــوکز خــون می
گی) تحت تـاثیر افـزودن روز 30(به غیر از  ها گوساله

هیومات سدیم قرار گرفت که با نتـایج دگیرمنسـیلوکا 
از نظــر عــددي کمتــرین مقــدار ). 6( مطابقــت نــدارد
روزگـی و آخـر دوره مربـوط بـه  60پروتئین تـام در 
ــاهد  ــار ش ــودتیم ــون  ب ــام  خ ــروتئین ت ــطح پ و س

گرم هیومات سدیم مصـرف  5هاي تیماري که  گوساله
سـطح . رین سـطح قـرار داشـتکرده بودنـد در بـاالت

ــم و  ــعیت آنابولیس ــانگر وض ــما بی ــام پالس ــرتئین ت پ
ــادل  ــابع تع ــت و ت ــدن اس ــروتئین در ب کاتابولیســم پ

اي، تعادل آب و سایر عوامل  هورمونی، وضعیت تغذیه
کلسـترول در  موثر بر وضعیت سالمت حیوان اسـت.

که در متابولیسم گلوکز و پتاسیم نقش  سنتز کورتیزول
ــدیم دارد. در  ــات س ــرف هیوم ــا مص ــه ب ــن مطالع ای

 05/0( یابـد کـاهش می کلسترول به طور معنـی داري
<P( مواد هیومیکی در عملکرد کبـد نقـش دارد و بـا .

ــاهش می مصــرف آن ناهنجاري ــدي ک ــاي کب ــد.  ه یاب
کاهش سطح کلسترول خون با مصرف مواد هیومیکی 
ــزایش  ــراي اف ــریتین ب ــایر ف ــازي ذخ ــث آزادس باع

غلظـت آلبـومبن  .)6( باشـد یپـدها میپراکسیداسیون ل
ي تغذیه شده با هیومات سـدیم در ها خون در گوساله
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به طور معنی داري بیشـتر از  ها شیر جایگزین گوساله
افزایش مقادیر غلظت آلبـومین  ).4 (جدول شاهد بود
تواند نشـانه جـذب بیشـتر پـروتئین شـیر و  خون می

اي موثر ه وتئینرآلبومین یکی از پخوراك جامد باشد. 
هاي کبدي  در انتقال مواد سمی از سراسر بدن به سلول

عنوان یک آنتـی اکسـیدانت به آلبومین همچنین است. 

عمل کرده، به طوري که افزایش قدرت سیستم ایمنـی 
)، 8( شود بدن موجب افزایش غلظت آلبومین خون می

که با نتـایج بدسـت آمـده در ایـن تحقیـق و بررسـی 
ها به خصوص در  گوساله وضعیت سالمت و عملکرد

  تیمار مصرف کننده هیومات سدیم مطابقت داشت. 

  هاي مورد آزمایش. هاي خونی گوساله فراسنجه :4جدول 
Table 4. Blood parameters in experimental calves 

P-value  
  خطاي

  استاندارد
SE 

گرم  5گرم هیومات سدیم   5گرم هیومات سدیم   5شاهد 
  زمان  هیومات سدیم

Time  
  صفات
Item Sodium      

 humate  
Sodium 
humate 

Sodium 
humate Control 

0.3874  
0.5632  
0.0017 

6.183  
4.412  
2.241 

100.00  

86.00  

79.25  

103.00  

89.00  

82.00a  

107.50 

80.25  

71.25b  

118.50 

90.25 

88.25a  

  (Days 30)روزگی 30
  (Days 60)روزگی 60
  (Days 75)روزگی 75

  گلوکز
Glucose (mg dl-1) 

0.8452  
0.0345  
0.0001 

0.161  
0.173  
0.061 

5.72  

5.85a  

5. 70a 

5.80  

5.8a  

5.62a 

5.65  

5.72a  

5.80a 

5.85  

5.01b  

5.07b 

  (Days 30)روزگی 30
  (Days 60)روزگی 60
  (Days 75)روزگی 75

  پروتئین کل
Total proteingr( dl-1 ) 

0.8701  
0.7815  
0.0298 

8.392  
6.844  
5.756 

80.75  
78.50  

75.00a  

88.50  
81.75 

77.75a  

88.25  
74.50  

52.50b  

88.75 
84.25  

79.25a  

  (Days 30)روزگی 30
  (Days 60)روزگی 60
  (Days 75)روزگی 75

 (mmol Lit-1)   کلسترول

0.0521  
0.0762  
0.0525  

0.071  
0.056 
0.091 

3.07ab  

3.00a  

2.97a  

2.97ab  

3.00a  

2.97a 

3.17a  

3.02a  

3.17a 

2.87b  

2.27b  

2.35b 

  (Days 30)روزگی 30
  (Days 60)روزگی 60
  (Days 75)روزگی 75

  آلبومین
Albumin (gr dl-1 ) 

  

  .هاي مورد آزمایش گیري شده در گوساله اي اندازه هاي شکمبه : فراسنجه5جدول 
Table 5. Ruminal parameters in experimental calves. 

  احتمال
  دار بودن معنی

P-value  

خطاي 
  ارداستاند

SEM 

گرم هیومات  15گرم هیومات سدیم    10گرم هیومات سدیم  5شاهد     
  زمان  سدیم

Time 
  صفات
Item  Sodium 

humate  
Sodim 
humate  

Sodium 
humate  Control  

0.8142  
0.0321 

0.313  
0.174 

5.95 

5.52ab 
5.80  

5.45ab  
5.52  

5.90a 
5.77  

5.05b  

  (Days 35) روزگی 35
  (Days 75) روزگی 75

 
pH 
 

0.1742 
0.0012 

0.261  
0.225 

8.73  
7.33bc 

8.83  
7.73b 

8.66  
6.80c 

9.50  
8.60a  

  (Days 35) روزگی 35
  (Days 75) روزگی 75

  نیتروژن آمونیاکی
NH3-N (mg dl-1) 

0.0585 
0.0532 

4.631  
3.355 

37.73ab  

42.27b 
34.15ab  

48.52ab  
45.83a  

57.78a 
24.12b  

46.74b 

  (Days 35)روزگی 35
  (Days 75)روزگی 75

  اسید استیک
Accetic acid 

 ) Mmol  L-1(   

0.9221 
0.4517 

1.901  
2.693 

26.34  

34.94 
25.73  

36.57 
26.14 

40.49 
24.67  

34.8 

  (Days 35)روزگی 35
  (Days 75)روزگی 75

  اسید پروپیونیک
Propionic acid  

(Mmol  L-1)  

0.6242 
0.1665 

1.611  
1.533 

6.78  

8.48 
4.51  

6.58 
7.17  

11.74 
5.26  

7.19 

  (Days 35)روزگی 35
  (Days 75)روزگی 75

  اسید ان بوتریک
Butric acid 

)Mmol  L-1(  

0.1614 
0.0417 

7.61  
5.662 

74.99  

89.02b 
66.94  

95.00ab 
83.98  

114.00a 
57.39  

91.14b 

  (Days 35)روزگی 35
  (Days 75)روزگی 75

  کل اسیدهاي چرب
Total VFA  

)Mmol  L-1(  
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  ).P>0/0 5( باشد دار می یر متشابه در هر ردیف نشانگر وجود تفاوت معنیحروف غ
Values with differing letters within the same rows are significantly different (P<0.05).  

  
 Hpتاثیر هیومات سـدیم بـر  اي: هاي شکمبه فراسنجه

 ).P>05/0( ددار بـو مایع شکمبه در آخر دوره معنـی

مایع شـکمبه بـا مقـادیر خـوراك مصـرفی  Hpمقدار 
و  بـودمربوط به تیمار شاهد  Hp کمترینارتباط دارد. 

Hp  گرم هیومات سدیم  5مایع شکمبه در تیماري که
مصرف کرده بود نسبت به تیمار شاهد باالتر بـود کـه 
دلیـل آن بــه دلیـل خاصــیت بـافري هیومــات ســدیم 

همکـاران  مکمـورفی و . در توافق با نتایج مـاباشد می
شکمبه را با تغذیـه هیومـات  pH) نیز افزایش 2011(
  اند.  زارش کردهگهاي پرواري را  ر جیره گوسالهد

در ایـن آزمـایش تـاثیر تیمارهـا بـر غلظـت نیتــروژن 
). نتـایج 5(جدول  دار بود آمونیاکی مایع شکمبه معنی

ــروژن  ــت نیت ــایش غلظ ــان آزم ــه در پای ــان داد ک نش
اي دریافـت کننـده پـنج گـرم ه آمونیاکی بین گوسـاله
ي تیمارها کمتر بود و همچنـین  هیومات سدیم از همه

تیمــار شــاهد بیشــترین مقــدار نیتــروژن آمونیــاکی را 
ي تعادل بین  غلظت آمونیاك مایع شکمبه نشانه داشت.

ي  کاتابولیســم پــروتئین جیــره و جــذب آن از دیــواره
ــکمبه و مصــرف آن توســط میکروارگانیزم هــاي  ش

کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی به دلیل  .تشکمبه اس
ــاکتري ــزایش ب ــدیم و اف ــات س ــرف هیوم ــاي  مص ه

بـه دلیـل افـزایش تعـداد  کننده الکتات، احتمـاالً تولید
ي الکتـات و  کننده هاي سـلولولتیک و مصـرف باکتري

کاهش مقادیر  افزایش ساخت پروتئین میکروبی است
به نسبت توان به تکثیر میکروبی در شکم را می آمونیاك

قابل آمونیاك  نتیجه افزایش استفاده میکروبی از داد و 
  ). 7( دسترس است

محصـوالت  اسیدهاي چـرب فـرار شـکمبه:   غلظت 
هاي  نهایی حاصل از تخمیر خوراك در شکمبه گوساله

ــهشــیرخوار  ــوتیرات  ترتیب ب اســتات، پروپیونــات و ب

تـري  تر، نقش مهم است. بوتیرات به رغم غلظت پایین
غلظت کـل . ي شکمبه دارد یک رشد و توسعهدر تحر

اسیدهاي چرب فرار تحـت تـاثیر نـوع تیمارهـا قـرار 
). گـروه دریافـت کننـده پـنج گـرم 5(جـدول  گرفت

هیومات سدیم نسبت بـه سـایر تیمارهـا غلظـت کـل 
اسیدهاي چرب فرار در آن بیشتر بـود. غلظـت اسـید 
پروپیونیک در پایـان دوره در تیمـاري کـه پـنج گـرم 

ات سدیم مصـرف کـرده بـود نسـبت بـه سـایر هیوم
تیمارها بیشتر بود ولی تاثیر آن معنی دار نبود. هیومات 

 هاي مفید، افزایش الکتوباسیلوس سبب افزایش باکتري
هـاي مصـرف کننـده آن و  و در نتیجه افزایش باکتري
ــات می ــزایش پروپیون ــوند اف ــه و  ش ــل اینک ــه دلی ب

، افـزایش پروپیونات پـیش منبـع تولیـد انـرژي اسـت
غلظت آن باعث افزایش رشد و تولید در حیـوان مـی 

 .  )19( شود

غلظت اسید بوتیریک تحـت تـاثیر تیمارهـا قـرار 
نگرفت ولی بیشترین مقدار عـددي مربـوط بـه تیمـار 

باشد. اسـید  مصرف کننده پنج گرم هیومات سدیم می
ــراي  ــرژي ترجیحــی ب ــع ان ــوان منب ــه عن ــک ب بوتیری

موجـب تحریـک تکثیـر هاي پوششـی شـکمبه  سلول
ها و  هاي بافـت پوششـی، تنظـیم تمـایز سـلول سلول

) و 24اپوپتوزیس سـلول در دسـتگاه گـوارش شـده (
داراي خاصیت ضد التهـابی، محـافظ سـلولی و ضـد 

 ). 2میکروبی است (

 6همـانطور کـه در جـدول تغییرات رشد اسـکلتی:  
میانگین تغییرات طـول بـدن و  نشان داده شده است، 

داري نداشـت.  یپ بین تیمارها  تفاوت معنـیارتفاع ه
میانگین تغیییرات عرض هیپ در کل دوره در تیماري 
که پنج گرم هیومات سدیم مصرف کرده بودند نسبت 

شـاید دلیـل آن  ).P=0.01(به تیمار شاهد بیشـتر بـود 
افزایش مصرف خوراك جامد باشد. میانگین تغییـرات 
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ه از نظر آماري ارتفاع جدوگاه بین تیمارها در کل دور
دار داشت و بیشـترین مقـدار مربـوط بـه  تفاوت معنی

 تیمار مصرف کننده پنج و ده گرم هیومات سدیم بـود

)P=0.01.(  میانگین تغییرات دور شکم در بین تیمارها
  داري نداشت. تفاوت معنی

  ها.هاي بدنی در گوساله: تغییرات اندازه6جدول 
Table 6. Changes of body size in calves. 

احتمال معنی 
  دار بودن

P-value 

خطاي 
  استاندارد
SEM 

گرم هیومات  15  گرم هیومات سدیم10  گرم هیومات سدیم 5  شاهد
  زمان  سدیم

Time 
  صفات
Item Sodium 

humate  
Sodium 
humate 

Sodium 
humate Control 

0.8375 
0.0942  
0.1596 

0.872  
1.066  
1.034 

6.41  
12.25  

18.66  

7.29  
11.41  

18.70  

7.00  
13.83  

20.83  

7.50 
10.00  

17.50  

  (Days 60) روزگی 60
  (75Days-60)روزگی75 - 60

  (Total period)کل دوره

  ارتفاع هیپ
HiP height 

(cm) 

0.3045  
0.1872  
0.0102  

0.275  
0.253  
0.257 

2.62  
0.91  
3.54b 

2.70  
1.00  
3.70b 

3.29  
1.29  
4.58a 

3.00  
0.50  
3.50b  

  (Days 60) روزگی 60
  (75Days-60)روزگی75- 60

  (Total period)کل دوره

  عرض هیپ
HiP width 

(cm) 

0.4549  
0.0575  
0.0001 

1.066  
1.284  
1.022 

19.50  

6.16b  

25.66b 

19.91  

6.83ab  
26.75b  

21.75  

10.33a  

32.08a  

19.91a  

5.58b  

25.50b  

  (Days 60) روزگی 60
  (75Days-60)روزگی75- 60

 (Total period)کل دوره

  ور سینهد
Heart girth 

(cm)  

0.2138  
0.6696  
0.9362 

1.853  
2.221  
2.182 

30.50  

9.08  

39.58 

30.00  

8.50  

38.50 

34.50  

5.75  

40.25 

33.91  

6.33  

40.25 

  (Days 60) روزگی 60
  (75Days-60)روزگی75- 60

  (Total period)کل دوره

  دور شکم
Waist (cm)  

0.8321  
0.2482  
0.0185 

0.296  
0.494  
0.433 

7.75  
3.63 

10.07a 

8.01 
3.12 

10.50b 

8.00  
2.75 

10.50b 

7.25 
2.18 
9.62a 

  (Days 60) روزگی 60
  (75Days-60)روزگی75- 60

  (Total period)کل دوره

  ارتفاع جدوگاه
Withers 

height (cm) 

0.6413  
0.9518  
0.7145  

0.631  
0.642  
0.571 

16.79  

3.33  
20.12  

17.00  

3.12  
20.12 

17.00  
3.54  

20.54 

16.00  

3.58  
19.58 

  (Days 60) روزگی 60
  (75Days-60)روزگی75- 60

  (Total period)کل دوره

  طول بدن
Body length 

(cm) 

    ). P>0/0 5باشد( دار می حروف غیر متشابه در هر ردیف نشانگر وجود تفاوت معنی
Values with differing letters within the same rows are significantly different (P<0.05).     

  

  گیري نتیجه
هایی که پنج  نتایج این تحقیق نشان داد که گوساله

گرم هیومات سدیم را دریافت نمودند، قابلیـت هضـم 
ظاهري، افزایش وزن روزانه و رشد اسکلتی بیشـتري 

ها نسبت بـه سـایر  برخوردار بودند و نمره سالمت آن
هاد بنـابراین پیشـنداري داشـت.  تیمارها تفاوت معنـی

هاي مختلف با مقادیر هیومات سـدیم  آزمایششود  می
یابی بـه رشـد مناسـب در  بـراي دسـتانجام شـود و 

 ها، از هیومات سدیم به عنـوان یـک افزودنـی گوساله
   غذایی استفاده نماییم.

  
  سپاسگزاري

وسیله نویسندگان مراتب سـپاس خـود را از  بدین
و شـرکت  شرکت کشت و دام فکا در استان اصـفهان

هیومات سدیم  کردنگلسنگ کویر یزد به سبب فراهم 
  دارند.  انجام این تحقیق و پژوهش اعالم می و زمینه

  
  منابع

1. Al-Saiady, M.Y. 2010. Effect of 
probiotic bacteria on immunoglobulin G 
concentration and other blood 
components of newborn calves. Journal 
of Animal and Veterinary Advances. 
9(3): 604-609. 

2. Augenlich, L.H., Anthony, G.M. and 
Church, T.L. 1999. Short-chain fatty 
acid metabolism, apoptosis, and Apc-
initiated tumorigenesis in mouse 



 1397) 3(، شماره )6(کنندگان  نشریه پژوهش در نشخوار

108  

gastrointestinal mucosa. Journal of 
Cancer Research. 59: 6005-6009. 

3. Byappanahalli, M.N., Nevers, M.B., 
Korajkic, A., Staley, Z.R. and Harwood, 
V.J. 2012. Enterococci in the 
environment. Microbiology and 
Molecular Biology Reviews. 76(4)  : 685-
706. 

4. Chirase, N., Greene, L. W., McCollum, 
F.T., Auvermann, B.W. and Cole, N. A. 
2000. Effect of Bovipro on performance 
and serum metabolites concentrations of 
beef steers. American Society of Animal 
Science.51 Pp. 

5. Dabovich, L.A., Hulbert, L., Rudine, A. 
and Glone, J.J. 2003. Evaluation of 
nutriceutical effects on pig immunity: 
Effects of Promox. In 2003 Southern 
Section ASAS meeting. Pork Industry 
Institute, Department of Animal and 
Food SciencTexas Tech University, 
Lubbock. TX (Vol. 79409). 

6. Degirmencioglu, T. 2014. Using humic 
acid in diets for dairy goats, Animal 
Science papers and reports. 4. (In 
preshian). 

7. Eren, M., Gezen, S.S., Deniz, G. and 
Orhan, F. 2008. Effects of liquid humate 
supplemented to drinking water on the 
performance and eggshell quality of 
hens in different laying periods. Revue 
de medecineveterinaire. 159(2): 91. 

8. Hosseinabadi, M., Dehghan, Bandaky, 
M. and Zali, A. 2013. The effect of 
feeding of bacterial probiotic in milk or 
starter on growth performance, health, 
blood and rumen parameters of sulking 
calves. Journal of Animal Science. 4: 
57-69. 

9. McLeod, K.R., Harmon, D.L. and 
Riddell, J.B. 2010. Addition of a 
bacillus based probiotic to the diet of pre 
ruminant calves: Influence on growth, 
health, and blood parameters. The 
International Journal of Applied 
Research in Veterinary Medicine. 8:78-
85.  

10. McMurphy, C.P., Duff, G.C., Sanders, 
S.R., Cuneo, S.P. and Chirase, N.K. 
2011. Effects of supplementing humates 
on rumen fermentation in Holstein 
steers. Journal of Animal Science. 41(2): 
134-140. 

11. NRC. 2001. Nutrient Requirements of 
Dairy Cattle, 6th rev. ed. Washington, 
D. National Academy Press. 

12. Pisarikova, B., Zraly, Z. and Herzig, I. 
2010. The effect of dietary sodium 
humate    supplementation on nutrient 
digestibility in growing pigs. 
ActaVeterinaria Brno. 79(3): 349-353. 

13. Rath, N.C., Huff, W.E. and Huff, G.R. 
2006. Effects of humic acid on broiler 
chickens. Journal Poultry Science. 
85(3): 410-414. 

14. Riede, U.N., Zeck-Kapp, G., 
Freudenberg, N., Keller, H.U. and 
Seubert, B. 1991. Humate-induced 
activation of human granulocytes. 
VirchowsArchiv B. 60(1): 27-34. 

15. SAS, 1988. SAS User’s Guide: 
Statistics. Version 9.1 Edition. SAS Inc., 
Cary, N.C., USA. 

16. Shi, Y., Parker, D.B., Cole, N.A., 
Auvermann, B.W. and Mehlhorn, J.E. 
2001. Surface amendments to minimize 
ammonia emissions from beef cattle 
feedlots. Transactions of the ASAE. 
44(3): 677-682.  

17. Stevenson, F.J. 1982. Humus Chemistry. 
New York: J. Wiley and Sons. 443-6. 

18. Taylan, A.K.S.U. and Bozkurt, A.S. 
2009. Effect of dietary essential oils 
and/or humic acids on broiler 
performance, microbial population of 
intestinal content and antibody titres in 
the summer season. Kafkas Universitesi 
Veteriner Fakaltesi Dergisi. 15(2): 185-
190. 

19. Timmerman, H.M., Mudler, L., Evrets, 
H. and Vanespan, D.C. 2005. Health and 
growth of veal calves fed milk replacer 
with or without Probiotics. Journal of 
Dairy Science. 75: 894-899.  

20. Van Keulen, J. and Young, B. 1977. 
Evaluation of Acid-Insoluble Ash as a 
natural marker in ruminant digestibility 
studies. Journal of Animal Science. 
44(2): 282-287.  

21. Varadyova, Z., Kisidayova, S. and Jalc, 
D. 2007. Effect of humic acid on 
fermentation and ciliate protozoan 
population in rumen fluid of sheep in 
vitro. Journal of Animal Science. 
89(11): 1936-1941. 



و همکاران راضیه نوري    

109 

22. Van Soest, P.V., Robertson, J.B. and 
Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary 
fiber, neutral detergent fiber, and 
nonstarch polysaccharides in relation to 
animal nutrition. Journal of  Dairy 
Science. 74(10): 3583-3597. 

23. Vucskits, A.V., Hullar, I., Bersenyi, A., 
Andrasofszky, E., Kulcsar, M. and 
Szabo, J. 2010. Effect of fulvic and 
humic acids on performance, immune 
response and thyroid function in rats. 

Journal of Animal Physiology and 
Animal Nutrition. 94(6): 721-728. 

24. Yoon, I.K. and Stern, M.D. 1996 
.Effects of Saccharomyces cerevisiae 
and Aspergillus oryzaecultures on 
ruminal fermentation in dairy cows. 
Journal of Dairy Science. 79: 411-417. 

25. Zhao, X.H., Zhang, T., Xu, M. and Yao, 
J.H. 2011. Effects of physically effective 
fiber on chewing activity, ruminal 
fermentation, and digestibility in goats. 
Journal of Animal Science. 89: 501-509.

 



 1397) 3(، شماره )6(کنندگان  نشریه پژوهش در نشخوار

110  

 

  
J. of Ruminant Research, Vol. 6(3), 2018 

http://ejrr.gau.ac.ir 
 

Effects of Sodiumhumate on performance, blood and ruminal  
parameters in Holstein calves 

 
R. Noori1, *Y. Chashnidel2, G.R. Ghorbani3, A. Teimori yansari4, A.H. Mahdavi5 

1Ph.D. Student, 2Assistant Prof., and 4Associate Prof., Dept. of Animal Science, Sari University  of 
Agricultural Science and Natural Resources, 3Professor and 5Associate Prof., Department of Animal 

Sciences, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran 
Received: 11/03/2018; Accepted: 29/05/2018 

 
Abstract 
Background and objective: Based on studies conducted in response to concerns about the use 
of antibiotics and other growth promoters, the demand for the use of natural growth stimulants 
in the livestock feed industry has increased in the last 5 to 10 years because, unlike antibiotics 
There is no tissue residue from the use of natural growth stimulants by livestock and poultry and 
does not produce microbial resistance. Other additives, including sodium humate, are obtained 
from organic matter decomposition, were raised. The present study was conducted to investigate 
the effect of sodium humate on the performance, rumen parameters and Blood parameters 
included glucose, total protein and cholesterol, and ammonia nitrogen rumors and volatile fatty 
acids of Holstein calves. 
 
Materials and Methods: Fourtyeight newborn Holstein calves with mean birth weight was 
37±2 were studied in four treatments in a completely randomized design for 75 days. Calves 
received 4 liters of milk replacer (10% of birth weight) from day 4 of birth twice a day at 8 and 
16 hours. Treatments were included as1) control (milk replacer supplement without 
supplementation), 2) milk replacer feeding with addition of 5 grams of sodium humate, 3) milk 
replacer feeding with addition of 10 grams of sodium humate, and 4) milk replacer feeding by 
adding 15 grams of sodium humate. In addition to milk replacer, each animal had free access to 
water and starter. Blood samples were taken at 30, 60 and 75 days of age, as well as rumen fluid 
sampling in 35 and 75 days of day after 3 to 4 hours after feeding using a vacum pump for 
sampling from the abdominal fluid Feed intake and calves weight were measured daily and 
weekly respectively. 
 
Results: Feed intake, Feed conversion, apparent digestibility cofficients of nutrients, volatile 
fatty acid concentrations, ruminal pH and growth parameters were affected by treatments 
(P<0.05). In the entire period, there was no significant difference in feed conversion among 
treatments. The effects of adding sodium humate to milk were different on blood and rumen 
parameters. Total volatile fatty acids in the group consuming 5 grams of sodium humate daily 
was significantly higher than other treatments (P<0.05). The amount of ammonia nitrogen 
concentration was affected by treatments at the end of the period (P=0.04). In the end of the 
period, the lowest amount of ammonia nitrogen was related to treatment 2 (5 gr sodium 

                                                        
*Corresponding author: ychashnidel2002@yahoo.com 

  



و همکاران راضیه نوري    

111 

humate). The prevalence of diarrhea was 8.33, 3, 4and 4.66 percentage respectively. General 
health score for calves consuming 5 grams of sodium humate was significantly higher than 
other treatments. 
 
Conclusion: In this experiment, calves consuming 5 g of sodium humate of body weight gain, 
health status, and blood and rumen parameters were in more favorable. The consumption of 5 
grams of sodium humate had positive effects on blood and rumen parameters. 
 
Keywords: Suckling calves, Health status, Sodium humate, Feed conversion 


