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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۱۰

شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۴

۱۱

                    

پژوهش و سازندگي 

در امور دام و آبزيان 

ارزيابي سني و فصلي عيار منيزيم سرم خون 
گوساله هاي شيري نر و ماده در اروميه

چكيده
عيار منيزيم سـرم خون در ۲۰۰ رأس گوسـاله هولشتاين شـيري يك تا ۴ ماهه (۱۰۳ رأس نر، ۹۷ راس ماده) در فصول مختلف سال 
۱۳۸۰ جهت: ۱- تعيين و مقايسـه عيار سـرمي  منيزيم در گوسـاله هاي نر و ماده، ۲- تعيين تغييرات سـني و فصلي غلظت منيزيم 
سرم گوساله، ۳- تاثير سن، جنس و فصل در غلظت سرمي منيزيم گوساله و ۴- تعيين هيپومنيزمي تحت باليني در گوساله ارزيابي 
گرديد. تعداد گوسـاله هاي ماده و نر به ترتيب در تابسـتان۲۴ و ۲۴، در پائيز ۲۳ و ۱۸ در زمسـتان ۲۲ و ۲۹ و در بهار ۲۸ و ۳۲ راس 
بودند. تعداد گوساله هاي ماده و نر يك ماهه به ترتيب ۴۸ و ۳۲، دو ماهه ۲۱ و ۳۱، سه ماهه ۱۲ و ۲۷ و چهار ماهه ۱۶ و ۱۳ راس بودند. 
منيزيم سـرم به وسـيله ي روش كالريمتري و با استفاده  از كيت منيزيم در دسـتگاه  اسپكتروفتومتري در طول موج ۵۰۰ نانومتر بر 
حسب ميلي مول در ليتر محاسبه گرديد. از نرم افزار آماري Panacea و روش هاي آناليز منحني نرمال، واريانس يكطرفه و دو طرفه 
 (۰/۷۹ mmol/l) ۱/۰۶) از نر mmol/l) براي تجزيه و تحليل اطالعات استفاده گرديد. ميانگين غلظت منيزيم سرم گوساله هاي ماده
بيشتر بوده است (p<۰/۰۰۱). ميانگين عيار منيزيم سرم گوساله ها در تابستان، بهار، پاييز و زمستان به ترتيب ۰/۸۲، ۰/۹۶، ۰/۹۵ و 
 (p<۰/۰۰۱) ۰/۹۳ ميلي مول در ليتر بوده كه تفاوت خاصي را نشان نداده ولي ميانگين منيزيم سرم گوساله هاي نر در تابستان با پائيز
و گوسـاله ماده در زمستان با تابستان (p<۰/۰۰۱)  متفاوت بوده است. ميانگين غلظت منيزيم سـرم گوساله هاي ماده يك تا چهارماهه 
بـه ترتيـب ۱/۲۹، ۰/۸۲، ۰/۸۴ و ۰/۶۷ و براي نرها به ترتيب ۰/۹۹، ۰/۷۲، ۰/۷۸ و ۰/۵۲ ميلي مول در ليتر بوده كه حداكثر و حداقل 
آن در گوسـاله هاي ماده و نر بوده  اسـت. آناليز واريانس يكطرفه نشـان داد كه ميانگين عيار منيزيم سـرم در گوساله هاي نر چهار 
ماهـه با يـك و دو ماهه (p<۰/۰۰۵) و در گوسـاله هاي ماده چهار ماهه با يك ماهه (p<۰/۰۰۱) متفاوت بوده  اسـت. مقايسـه فصلي 
و سـني ميانگين منيزيم سـرم گوسـاله هاي نر و ماده (واريانس دو طرفه) نشانگر تاثير فصل و سن در منيزيم سرم گوساله هاي نر و 
ماده(p<۰/۰۰۱) بوده  است.  لذا مي توان نتيجه گرفت كه ميانگين منيزيم سرم درگوساله هاي ماده بيشتر از نر بوده است. فصل تاثير 
خاصي در ميزان منيزيم سـرم گوسـاله ها دارد. منيزيم سرم گوسـاله با افزايش سن كاهش يافته و در نرها تا حد هيپومنيزمي تحت 
باليني مي رسند. بنابراين فصل، جنس و سن در ميزان منيزيم سرم گوساله ها موثر بوده و گوساله هاي نر سه ماهه در زمستان و بهار 

مستعد ابتال به هيپومنيزمي  تحت باليني هستند.

كلمات كليدي: گوساله، فصل، سن، منيزيم سرم، هيپومنيزيمي.
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۱۰ پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۱۱

مقدمه
معدني ماده ــومين به عنوان س منابع موجود اگرچه منيزيم ــاس اس بر
فزاينده نقش به با توجه ولي ميگردد ــخواركنندگان محسوب نش در عمده
مثلي و توليد آنزيمي(كاتاليزور)، ــي، فيزيولوژيك آناتوميكي، ــاختار س در آن
نسبت بايستي را بيشتري معدني عمده  ديگر توجه مواد با تقابل ــرانجام س
ــن به تغذيه (۱۰)، س بلوغ تا تولد بدو از منيزيم به آن معطوف نمود. مقادير
هيپوكلسمي(۱۰)، مانند بيماريهايي و ــير(۸) ش توليد فصل(۱۳)، ،(۵) دام
اثرات و بيماري ها عوارض، دارد. ــتگي (۹) بس تنفسي سندرم و (۲) ــهال اس
آن افزايش با ــه مقايس در (هيپومنيزمي) منيزيم ــي از كاهش اقتصادي ناش
ــي دسترس و درماني موارد در بوده و بهجز فراوان مراتب به ــي) (هيپرمنيزم
موارد اكثريت در است هيپرمنيزمي همراه با كه منيزيم تركيبات به ناگهاني
ميباشد مطرح شير كامل از و تغذيه مديريت ضعف ــطه  هيپومنيزمي بواس

.(۱۰)
كه بوده ليتر در مول ۰/۸۸ ميلي تولد در بدو سالم گوساله هاي منيزيم
منيزيم غلظت ــر كاهش مييابد. در ليت مول ميلي ۰/۷۲ به يازدهم ــا روز ت

Pajouhesh & Sazandegi  No 67  pp: 10-15

Age and seasonal investigation of serum magnesium concentration in male and female Friesian dairy calves in Urmia
By: Ramin AG,  S. Asri-Rezaei, Members of Scientific Board of Veterinary College, Urmia.  Asadi M, Graduated of 
Veterinary College, Urmia University Iran.
Serum magnesium concentration (Mg Conc.) in 200 dairy Friesian calves (103 male and 97 female) aged from 
birth to 4 months in different seasons in 2001-2 was investigated to: 1- Determination and comparison of serum Mg 
concentration in female and male dairy calves, 2- to compare the effects of age and season on serum Mg concentration 
in calves, 3- the effects of season, age and sex on calves’ serum Mg concentration, 4- determination of probable sub-
clinical hypomagnesemia in dairy calves. Number of females in Spring, Summer, Autumn and Winter were 24, 23, 22, 
28 and males were 24, 18, 29 and 32, respectively. Number of females aged 1, 2, 3, and 4 months old were 48, 21, 12 
and 16 and males were 32, 31, 27 and 13, respectively. Serum magnesium concentration was estimated in mmol/l using 
xylidylblue test and magnesium kit (Parsazmun) by spectrophotometer (Pharmacia, LKB, Novaspec, England) of 500 
wavelength. Panacea statistical program, normal distribution, ANOVA and Factorial ANOVA were used to analyse the 
data.  Mean serum Mg concentrations in female and male calves were 1.06 and 0.79 mmol/l, respectively which was 
significant (p<0.001). Mean serum Mg concentrations in Spring, Summer, Autumn and Winter were 0.82, 0.96, 0.95 
and 0.93 mmol/l, respectively. ANOVA showed no differences between seasons, except for males that were differed 
between Summer and Autumn (p<0.001) and for females between Winter and Summer (p<0.001). Mean serum Mg 
concentrations in females aged 1, 2, 3 and 4 months were 1.29, 0.82, 0.84 and 0.67 mmol/l and for males were 0.99, 
0.78, 0.72 and 0.52 mmol/l, respectively. Serum Mg concentrations in calves were differed in different ages (p<0.001). 
Mean serum Mg concentration in 4 months males was differed (p<0.005) from one & two months old and serum Mg 
concentration in 4 months females was differed (p<0.01) from one month old. Factorial ANOVA between serum Mg 
concentration and season, age and sex showed significant effects (p<0.01) between these variables. It can be concluded 
that mean serum Mg concentration in females was greater than males. Season had no effect on mean serum Mg 
concentration in female and male calves. Serum Mg concentration decreased with age and in males reached up to sub-
clinical hypomagnesemia at 4 months of age. Season, age and sex had significant effect on serum Mg concentration. 
Male calves at 3 months of age in winter and Spring are susceptible to sub-clinical hypomagnesemia.

Keywords: Calves, Season, Age, Serum Magnesium, Hypomagnesemia

ميلي ۰/۸۲ در حدود ماهگي ۵/۵ تا ماهگي) ۲) ــير ش قطع زمان از ــرم س
سرم منيزيم كه عيار ميدهد ــان نش ديگر (۳). تحقيقات ميماند ثابت مول
صورتيكه در (۱۱ ،۲) ــش مي يابد كاه هفتگي ۱۳ تولد تا بدو از ــالهها گوس
محققان .(۱۳ ،۴) ــد ــپس تثبيت ميياب و س افزايش مجددًا ماهگي ــه س از
كامل شير اثر تغذيه از و در ماهگي سه به كمبود منيزيم را سني حساسيت
،۱۰، ــتان و بهار (۶ كمبود آن را عمدتًا زمس بروز فصل و (۱۰) ــرده ــر ك ذك
اكتفا ماده ها به تنها جنس با ارتباط در صورتيكه در نمودهاند. ــزارش گ (۱۳
تنفسي و سندرم اسهال مبتال به گوسالههاي همچنين .(۱۱ ،۱۰) شدهاست

.(۹) دادهاند سرم را نشان منيزيم كاهش نيز
طبيعي غلظت ــه ب مربوط ــات گزارش در موجود بهاختالفات ــه توج ــا ب
غذائي فقدان جيره فصلي و تغييرات ــن، س افزايش آن با و تغييرات منيزيم
و هوايي، آب ويژهگيهاي خاص با اروميه در نر گوساله رابطه با اطالعات در
يافته رونق ــازه دامداريهاي صنعتي ت ــير در و ش غذايي جيره ي ــب تركي
اهداف لذا  داده نظر قرار مد را ــوق ف عوامل و تاثير بنيادي ــي بررس  انگيزه
گوسالههاي سرم منيزيم عيار ــه مقايس و تعيين -۱ : از عبارتند مطالعه اين
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۱۲ پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۱۳

سرم منيزيم سني و فصلي تغييرات تعيين -۲ نر و ماده، شيري ــتاين هولش
تعيين -۴ گوساله و سرم منيزيم در فصل و جنس سن، ۳- تاثير گوساله ها

شيري. گوسالههاي در باليني هيپومنيزمي تحت احتمالي

كار روش و مواد
دامي جمعيت

نر (۱۰۳ ــتاين ــالههاي هولش از گوس وداج وريد خون ۲۰۰ نمونه تعداد
متفاوت فصول اروميه در صنعتي دامداريهاي از (۹۷ راس) ــاده م و راس)
زمستان پائيز، تابستان، در ماده گوساله هاي تعداد ــدند. ش تهه ۱۳۸۰ سال
۲۹ ،۱۸ ،۲۴ ترتيب به گوسالههاي نر و ۲۸ و ۲۲ ،۲۳ ،۲۴ ترتيب به بهار و
ترتيب ۴۸، به ماهه ۴ و ۳ ،۲ ،۱ ماده گوسالههاي تعداد بودند. ۳۲ راس و

راس بودند. و ۱۳ ۲۷ ،۳۱ ،۳۲ ترتيب به نر و گوسالههاي ۱۶ ۱۲ و ،۲۱

گوسالهها تغذيه
در و گاوها از ــي شيردوش متعاقب روز در وعده دو صورت به ــالهها گوس
در مينمودند. دريافت ــطل س ــير از طريق ش ليتر ۲/۵ تا ميزان وعده به هر
اختيار در آب و ــه يونج آرد، گل صورت ــانتره به دامداري ها كنس ــت اكثري
از سپس شده و گرفته شير از ماهگي سه در گوسالهها است. گوسالهها بوده

مي شدند. تغذيه كنسانتره و علوفه

منيزيم ارزيابي و نمونهها تهيه
با آزمايشگاه و در اخذ گوسالهها وداج وريد از ليتر خون ميلي ۵ حدود
منيزيم به گرديد. جدا آنها سرم و ــانتريفوژ س دقيقه ۱۵ بهمدت ۳۰۰۰ دور
منيزيم كيت از استفاده با Xylidyl) و blue test) كالريمتري روش ــيله وس
معرف داراي ــت كي اين گرديد. اندازهگيري آزمون پارس ــركت ــاخت ش س
نمونه، براي آزمايش لوله سه و از (RGTB) بوده استاندارد و (RGTA) اصلي
به RGTA معرف از ليتر ميلي ۲/۵ ابتدا ــد. ش استفاده بالنك ــتاندارد و اس
سرم ميكروليتر ۲۰ شده لوله نمونه اسيدواش براي شد. ريخته لوله ــه هر س
ميكروليتر ۲۰ بالنك معرف استاندارد و ۲۰ ميكروليتر از استاندارد گوساله،
Pharmacia، LKB،) ــتگاه اسپكتروفتومتر دس شدند. ابتدا آب مقطر اضافه
صفر ــيله بالنك وس به نانومتر ۵۰۰ ــوج م ــول در ط (Novaspec، England
ــرم س منيزيم ميزان گرديدند. قرائت نمونهها و ــتاندارد اس متعاقبًا ــده و ش
ــب حس بر ۱/۰۳ ثابت ــتاندارد در عدد اس بر نمونه نوري ــيم جذب تقس از

گرديد. محاسبه ليتر در ميليمول
آماري روش

واريانس نرمال، منحني و روشهاي آناليز Panacea آماري افزار ــرم از ن
به نتايج رفت. كار ــه ب اطالعات تحليل و تجزيه ــراي ب طرفه دو ــه و يكطرف
اختالف بود، p<۰/۰۵ هرگاه گرديدند. ارايه معيار خطاي و ميانگين صورت

شد. معني دار تلقي از نظر آماري موجود

نتايج
به ماده و نر ــالههاي گوس ــرم منيزيم س غلظت خطاي معيار ميانگين و
اختالف كه بوده ليتر در ــول م ميلي ۱/۰۲±۰/۰۴ و ۰/۷۹ ±۰/۰۳ ــب ترتي
و ميانگين ۱ جدول ــد. ميباش (t=۴/ ۵، df=۱۹۸ ،p<۰/۰۱) دار آنها معني
ماهگي ۴ تا يك از را نر و ماده گوسالههاي ــرم منيزيم س معيار عيار خطاي

ماهگي يك ــالهها در گوس ــرم س منيزيم ميانگين ميدهد. باالترين ــان نش
۰/۶۷±۰/۰۵) ماهگي آن در ۴ و پايين ترين مول در ليتر) ميلي ۱/۳ ±۰/۰۵)
كه ميدهد ــان يكطرفه نش واريانس آناليز ــت. بودهاس ليتر) در ــي مول ميل
ماهگي ۴ تا تولد بدو ماده از و ــالههاي نر گوس ــرم س عيار منيزيم تغييرات
اين در .(F=۶۵,۳۷، df=۳، p<۰/۰۰۱) بودهاست دار معني و متفاوت كامًال
و براي ماهگي ۲ ۱ و با ماهگي ۴ در نر گوساله هاي منيزيم سرم رابطه عيار
چشمگيري وجود داشتهاست اختالف ماهگي و ۴ ۱ ماده بين ــالههاي گوس
هر در و بوده نر از ماده بيشتر ــرم گوسالههاي منيزيم س غلظت .(p<۰/۰۱)

كاهش مي يابد. سن با افرايش جنس دو
فصول در را و نر ماده گوسالههاي ــرم س منيزيم عيار ميانگين ۲ جدول
ــالههاي ماده در گوس منيزيم سرم و حداقل حداكثر ميدهد. ــان نش ــال س
بودهاست. ــتان تابس و زمستان نر ــالههاي گوس براي و زمستان و ــتان تابس
منيزيم در مالحظهاي قابل ــر تاثي جنس ميدهد ــان نش نتايج كه همانگونه
(F=۵,۲۵، df=۳، p<۰/۰۰۱) نرها براي ــال س فصول در ــالهها گوس ــرم س
اين نر ــالههاي گوس براي ــت. داشتهاس (F=۳/۳، df=۳، p<۰/۰۱) مادهها و
بين ماده ــالههاي گوس و (p<۰/۰۱) پائيز و ــتان تابس فصول بين ــالف اخت

(p<۰/ ۰۵) بودهاست. زمستان و تابستان
منيزيم ــار عي طرفه) واريانس دو ــن ( ميانگي ي ــه ۳ مقايس ــدول ج
ميانگين جنس را نشان مي دهد. و سن با توجه به فصل، گوسالهها ــرم س
متفاوت ــس جن به توجه با مختلف ــول در فص ــالهها گوس ــرم س منيزيم
ــد. ميباش به جنس ماده مربوط عمدتًا تفاوت اين و (p<۰/۰۰۱) ــوده ب
هر متفاوت در سنين در ــالهها گوس ــرم س منيزيم عيار ميانگين همچنين
در و سن فصل و سرانجام (p<۰/۰۰۱) ــد ميباش متمايز كامًال جنس دو

عمدهاي دارد. تاثير نر ــالههاي گوس ــرم س منيزيم ميزان

نتيجهگيري و بحث
تا تولد ــدو ب از نر ــالههاي گوس ــرم س ميانگين منيزيم ــن مطالعه اي در
آن بوده كه علت كمتر ماده ــالههاي از گوس ــتهاي طور برجس ماهگي به ۴
شايد علت ها يكي از نشدهاست. منتشر رابطه اين ــي در گزارش و نامشخص
٪۷۰ و (۱۱) بوده ماده از بزرگتر ــالههاي نر كهاصوًال جثه گوس ــد اين باش
جسماني سريع ــد رش لذا مي گردد مصرف ــتخوانها در اس بدن كل منيزيم
سرم منيزيم طبيعي محدوده اما در كاهش جزئي سبب ميتواند نر گوساله
ــد رش با آن منيزيم و ــير مصرفي ش كه حجم مواردي در ــا مخصوص ــود ش
۵/۵ تا تولد بدو از را سرم طبيعي منيزيم حد باشد. ــته نداش هماهنگي دام
اين ــت (۲). شدهاس گزارش ليتر در مول ميلي ۰/۸۲ تا ۰/۷۲ بين ــي ماهگ
۱/۲ تا حتي و (۱۳ ،۱۱ ــا ۰/۹۷ (۹، ت ۰/۷۴ از متعدد ــات در گزارش ــزان مي
ماده در گوسالههاي فوق گزارشات گرديده است. ثبت ليتر (۶) در مول ميلي

نميباشد. موجود منابعي نر ي گوساله براي و بوده
اين مطالعه در ــالهها گوس ــرم س منيزيم ــات فوق، گزارش به توجه ــا ب
(۰/۵۲ mmol/l) باليني بوده ــد هيپومنيزمي تحت در ح ماهگي در چهار
با كه آمده در ــي بالين ــكل به ش ــد برس ليتر در ۰/۴ ميلي مول به ــر اگ و
منيزيم مكملهاي ــزودن اف ــر اينكه با مگ خواهد بود ــراه هم غش ــم عالي
در رقابتي عوامل كاهش منيزيم و ــيد هيدروكسيد و اكس ــولفات، س مانند
.(۱۰) نمود گوساله منتفي غش ــاس به حس ــنين س در را كمبود جيره اين
خون سرم ميزان منيزيم كه داده شدهاست نشان تحقيقات موجود، پايه بر

فصلي عيار... و ارزيابي سني
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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۱۲

شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۴

۱۳

جدول ۱- ميانگين و خطاي معيار عيار منيزيم سرم گوساله هاي ماده و نر از تولد تا ۴ ماهگي (ميلي مول در ليتر).

جدول ۲- ميانگين و خطاي معيار عيار منيزيم سرم گوساله هاي ماده و نر در فصول سال (ميلي مول در ليتر).

جدول ۳- نتايج واريانس دو طرفه ميانگين عيار منيزيم سرم گوساله هاي ماده و نر با توجه به فصل، سن و تقابل فصل و سن.

 p<۰/۰۵=   ،p<۰/۰۱  =**      p<۰/۰۰۱=    

گوساله هاي نر

              تعداد نمونه              ميانگين و خطاي معيار

گوساله هاي ماده

             تعداد نمونه             ميانگين و خطاي معيار
سن (ماه)

۰/۹۹± ۰ /۰۶
۰/۷۳± ۰ /۰۵
۰/۷۶± ۰ /۰۴
۰/۵۲± ۰ /۰۹

۳۲
۳۱
۲۷
۱۳

۱/۳± ۰ /۰۵
۰/۸۲± ۰ /۰۶
۰/۸۴± ۰ /۰۶
۰/۶۷± ۰ /۰۵

۴۸
۲۱
۱۲
۱۶

۱
۲
۳
۴

گوساله هاي نر

         تعداد نمونه                ميانگين و خطاي معيار

گوساله هاي ماده

            تعداد نمونه                    ميانگين و خطاي معيار
فصل

۰/۶۸± ۰ /۰۷
۰/۹۱± ۰ /۰۷
۰/۶۹± ۰ /۰۵
۰/۹۳± ۰ /۰۵

۲۴
۱۸
۳۲
۲۹

۱/۲۳± ۰ /۰۸
۰/۹۷± ۰۹ ۰
۰/۹۷± ۰ /۰۸
۰/۹۴± ۰ /۰۶

۲۴
۲۳
۲۸
۲۲

تابستان
پائيز
بهار

زمستان

 p<۰/۰۵=***  ،p<۰/۰۱  =**      p<۰/۰۰۱= ٭

F-Value درجه آزادي متغير تابع

٭٭٭۸۶/ ۱

٭٭٭۵/ ۵۵

٭۳۴/ ۱

۱۰۵
۲

۲۱۰
۱۸۸

جنس (نر و ماده)

فصل
سن

 فصل و سن 
خطا

۱ /۰۵
٭٭٭۶/ ۷

٭٭۶۳/ ۱

۷۱
۲

۱۴۲
۶۲

جنس نر

فصل
سن

 فصل و سن 
خطا

۲ /۱۰
٭٭٭۹/ ۸۶

٭۴۴/ ۱

۶۶
۲

۱۳۲
۶۰

جنس ماده

فصل
سن

 فصل و سن 
خطا
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۱۴ پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۱۵

.(۷) دارد بستگي شده تغذيه علوفه به جوان گاوهاي در
ــير گرفته ش از ماهگي ــالهها در ۳ گوس مطالعه ــن در اي
البته ميگرديدند. تغذيه ــانتره كنس و از علوفه و ــده ش
آنها ــترس دس در هفتگي ۲ از ــانتره كنس و ــه يونج گل
منطقه اين در ــالههاي نر گوس وجود با اين ــت. بوده اس
هيپومنيزمي به ابتال مستعد ــيرخواري ش دوره  اتمام با
ميزان باالبودن ــت عل همچنين ــتند. هس ــت باليني تح
باال علت به اوًال تولد تا يك ماهگي بدو خون در منيزيم
آن تبع به و ــرده ك زايمان گاوهاي ــرم بودن منيزيم س
متعاقب ثانيًا .(۰/۸ -۱/۴ mmol/l) ــت گوسالهاس خون
.(۱۲) افزايش مييابد نيز منيزيم ــزان مي آغوز از تغذيه
ــرم به س ــير، منيزيم ــاله از ش گوس تغذيه متعاقب ولي
ــتفاده ــرايطي اس چنين ش در مييابد. لذا كاهش تدريج
بيوتيك ها ــي آنت ــي، ويتامينها و معدن ــاي مكمله  از
را ــرم س منيزيم ميزان ــد، رش ميزان افزايش بر ــالوه ع
۳-۴) در سنين حساس خاص عوارض افزايش داده و نيز

.(۱۴) شد نخواهد مشاهده ماهگي)
و منيزيم را بين مستقيمي موجود رابطه ــات گزارش
گوساله، سن افزايش با يعني ميدهد. نشان گوساله سن
و Bomba ــه چنانچ مييابد. ــش افزاي نيز ــرم منيزيم س
در گوسالههاي منيزيم ميزان كه دادند (۱) نشان همكاران
بوده هفتگي ۲ از بيشتر ماهگي ۳ در علوفه از شده تغذيه
و معكوس بوده رابطه مطالعه اين در در صورتيكه ــت. اس
كاهش مييابد. اين كاهش سرم منيزيم ــن، س با افزايش
شده ــاهده مش تغييرات با ــاله گوس اول تولد ماه طول در
(۱۱) Ramin و (۲) Michel و Cabello ــات در گزارش
نمودهاند گزارش تولد اول ماه ۲ تا را منيزيم كاهش ــه ك
ماهگي ميزان ۶ تا ۳ از ــه صورتيك در مينمايد ــت مطابق
.(۱۳ ،۱۱) ــت يا افزايش داشتهاس ــت تقريبًا ثاب ــم منيزي
و جرسي هولشتاين نژاد ماده گوسالههاي در تحقيق فوق
گل و كنسانتره حضور عليرغم مطالعه اين در بوده است.
از منيزيم تدريجي كاهش گوسالهها ــترس دس يونجه در
ميتواند اوًال در طبيعي ــد ح در ماهگي و ۳ تا تولد ــدو ب
منيزيم كافي كه ــير كاملي ش از ــاله گوس تغذيه با رابطه
گوارشي سيستم آماده بودن و فعال ثانيًا عدم باشد. ندارد
باشد منيزيم جذب براي تجزيه علوفه و شكمبه مخصوصًا
صورتيكه شده در جذب شكمبه از مستقيمًا منيزيم زيرا
ــني س چنين در خود واقعي ــت به فعالي هنوز ــكمبه ش

نرسيده است.
از و بوده سالم ظاهرًا همگي گوسالهها مطالعه در اين
بودند ــده ش صنعتي انتخاب و نيمه صنعتي دامداريهاي
حد در همگي آنها سرم منيزيم عيار كه مي رفت انتظار و
هيپومنيزمي حد در حتي نرها مورد در كه باشد طبيعي
محققان صورتيكه در ــد. گرديدن ــزارش گ باليني ــت تح
در را ــال نرم حد ــي در ول ــرم س جزئي منيزيم ــش كاه

گوسالههاي خون سرم منيزيم عيار ميانگين -۱ نمودار

ماهه ۴ تا ۱ سنين در ماده و نر

گوسالههاي خون سرمي منيزيم عيار ميانگين -۲ نمودار

در ليتر) مول (ميلي سال فصول در و ماده نر
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۱۴ پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۱۵

نمودهاند. گزارش (۱۰) مزمن اسهالهاي و (۹) اسهال به گوسالههاي مبتال
مول (۰/۴۷ ميلي باليني هيپومنيزميتحت حد در كاهش گزارشگران حتي

.(۹) نمودهاند ذكر سندرومهاي تنفسي در را ليتر) در
فصلي كهاختالف ــد ميده ــان نش ــي بررس اين در نتايج حاصل گرچه
وجود واسطه به ولي نداشته وجود ــاله گوس ــرم س منيزيم ميزان خاصي در
ــال متغير س ــول مختلف در فص ماده ــر و جنس ن ــراي ب متفاوت ــر مقادي
متفاوت پائيز تابستان با نر در ــالههاي گوس سرم منيزيم ــت. مقادير بوده اس
بوده متفاوت ــتان زمس با ــتان تابس ماده ــالههاي گوس در صورتيكه در بوده
خون گوساله منيزيم سرم ميزان روي بر تغذيه و صورت فصل در هر است.
ميزان كه ميگيرند نتيجه (۴) ــكاران هم و Karram .دارد ــزائي س به تاثير
هفته ۱۳ مدت براي ــونده ش شير جانشين كه از ــرم گوسالههايي س منيزيم
افزايش علوفه استفادهاز خواري و شير ي اتمام دوره از پس نمودهاند تغذيه
Low Dry) خشك كم ماده سبز با علوفه ميزان منيزيم اين رابطه در يافت.
(High Dry Matter) باال ــك با ماده خش خشك علوفه به ــبت نس (Matter
احتماًال زمستان و در فصل كه ميزان منيزيم انتظار مي رود بوده لذا ــتر بيش
كاهش علوفه در ــم منيزي ميزان كم ــت بعل بهار و در غذايي ــر علت فق ــه ب
كه نتيجه ميگيرند (۱۳ ،۶) محققان (۱۰). چنانچه نشان دهد را ــخص مش
مقادير پائين ترين و بوده فصول سال متغير در گوساله ــرم س منيزيم ميزان
با اين نتايج بوده است. و پائيز تابستان آن در باالترين و بهار و ــتان زمس در
ــتان در زمس ميزان كمترين كه ماده ــالههاي گوس مطالعه در اين يافتههاي
مول ميلي ۱/۲۳) ــتان در تابس باالترين ميزان و ليتر) در (۰/۹۴ ميلي مول
برعكس كامًال ــالههاي نر در گوس در صورتيكه مينمايد، مطابقت ــر) ليت در

بوده است.
خون ــرم س منيزيم ــه غلظت گرفت ك ــه نتيج ــوان ــه ميت خاتم در
حد در دو جنس هر در ولي ــت بودهاس نر ــتر از بيش ــالههاي ماده گوس
و ماده نر در ــن س افزايش با ــرم س منيزيم ميانگين ــت. بوده اس طبيعي
هيپومنيزمي تحت حد در ماهگي ۴ در نر ــاله هاي درگوس و يافته كاهش
و متفاوت ماهگي ۲ و با ۱ ماهگي ۴ در ــم ميانگين منيزي بودند. ــي بالين
ــال س مختلف فصول در ــاله گوس منيزيم ــرم س ميانگين بودند. دار معني
در جنسي به اختالفات توجه با ولي ندادند. ــان نش را ــمگيري چش تفاوت
پائيز با ــتان تابس مادهها و در پائيز متفاوت با ــتان ــالههاي نر تابس گوس
منيزيم ميانگين ــه ك داد ــان نش طرفه واريانس دو ــت. بوده اس دار معني
بوده متفاوت و جنس به سن توجه با در فصول مختلف ــالهها گوس ــرم س
ميتوان اذعان نمود لذا ــد. ميباش مادهها به مربوط عمدتًا تفاوت ــن اي و
مخصوصًا نرها تاثير ــالهها گوس ــرم س منيزيم در ميزان ــن س و فصل كه
به ــديد گوسالهها ــيت ش حساس زمان ماهگي ۴ ــن س و ــته داش عمدهاي

ميباشد. تحت باليني هيپومنيزمي
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