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 ییگرما استرس طیشرا در خًار ریش یَا گًسالٍ عملکرد ي خًراک آب، مصرف تر یدویآشام آب تیفیک ریتأث 

3یچْزاس هحوذ ،۱شادُیػل زضبیػل ،2بىیًبطز یعؼل ػجب ،1یشدی يیحغ  

 زاىیا عبٍُ، عبٍُ، ٍاحذ یاعاله آساد داًشگبُ ،یداه ػلَم گزٍُ-1

 .زاىیا هشْذ، هشْذ، یفزدٍع داًشگبُ یکشبٍرس داًشکذُ ،یداه ػلَم گزٍُ-2

 .تْزاى یثبرٍر عالهت ٍ یَلَصیذهیاپ گزٍُ ،یداًشگبّ جْبد ذهثل،یتَل ػلَمی  پضٍّشکذُ بى،یرٍ پضٍّشگبُ-3

 هغئَل هکبتجِ :حغیي یشدی   

Yazdi.hosein@yahoo.com  
 چکیدٌ

 اس ثؼذ ٍ قجل)زخَاریش یّب گَعبلِ ػولکزد ٍ خَراک ،آة هظزف ثز یذًیآشبه  آة در (TDS) هحلَل جبهذ هَاد کل زیتأث یثزرع هٌظَر ثِ

 اًجبم ییگزهب اعتزط طیشزا در( لَگزمیک 8/41±7/4 تَلذ ٍسى) هبدُ ٍ ًز يیّلشتب زخَاریش گَعبلِ رأط 18 یرٍ ثز یشیآسهب( یزیزگیش

 ثب آةppm 2200، (LTDS )حذٍد TDS ثب آةppm4200، (MTDS) حذٍد  TDS ثب آة( HTDS: )اس ثَدًذ ػجبرت وبرّبیت. شذ

TDS حذٍد ppm 70 .دهب ٍ رطَثت شبخض يیبًگیه شیآسهب هذت طَل در(THI) 3/75 اعتزط تحت ّب گَعبلِ دّذ یه ًشبى کِ ثَد 

 گزید وبریت دٍ ثِ ًغجت  HTDS وبریت در آة هظزف شاىیه. شذ اًجبم یرٍسگ 30عي اس خَراک ٍ آة هظزف یزیگ اًذاسُ. ثَدًذ ییگزهب

 (P > 05/0) ًذاشت یدار یهؼٌ تفبٍت وبریت 3 يیث در یزیزگیش اس قجل ی دٍرُ در یهظزف خشک هبدُ هقذار ّزچٌذ،. (P < 05/0)ثَد شتزیث

 اس شتزیث  MTDSدر یزیزگیش اس ثؼذی  دٍرُ در اهب بفت؛ی کبّش خَراک هظزف آة آشبهیذًی،TDS  شیافشا ثب یػذد لحبظ اس یٍل

LTDS ثَد (05/0 >P ) .رٍساًِ ٍسى شیافشا ،یزیزگیش اس ّفتِ دٍ اس ثؼذ ٍسى يیّوچٌ ٍ یزیزگیش اس ٍسى ،یزیزگیش اس عي لحبظ اس ٍ 

 کِ داد ًشبى شیآسهب يیا جِیًت. ( P> 05/0) ًذاشت ٍجَد وبریت عِ يیث در یدار یهؼٌ اختالف یزیزگیش اس ثؼذ ٍ قجل خَراک لیتجذ تیضز

 یّب گَعبلِ ػولکزد دار یهؼٌ ثْجَد هَجت ییگزهب اعتزط تحت هحلَل اهالح کبّش ثب زخَاریش یّب گَعبلِ یذًیآشبه آة تیفیک ثْجَد

 .داشت یدار یهؼٌ شیافشا ثبال TDS ثب گزٍُ در آة هظزف اهب ًشذ؛ زخَاریش

 

 ( در آة، اعتزط گزهبییTDS)هحلَل جبهذ هَاد کل زخَار،یش گَعبلِ ػولکزد آة، تیفیک: ياشٌ َای کلیدی

 

 مقدمٍ

 

 اشتجبُ تظَر يیا .(7) اعت شذُ لیتشک آة اس 75۵ یزیش یّب گَعبلِ ثذى ٍ( 8) ثبشذ یه یزیش یگبٍّب در یهغذ هبدُ يیتز هْن آة

 ثِ یدعتزع لشٍم ثز هتؼذد قبتیتحق کِیحبل در ذ؛یًوب ثزطزف را آًْب ػطش ٍ ّب گَعبلِ یذًیآشبه آة بسیً تَاًذ یه زیش کِ دارد ٍجَد

 آة در هحلَل یاجشا یّب بطیهق هحلَل یّب ًوک کل ٍ هحلَل جبهذ هَاد کل ،یشَر. دارد ذیتأک ّب گَعبلِ یثزا آساد یذًیآشبه آة

 (.8) ّغتٌذ
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 ،ppm 107 حذٍد TDS ثب آة کٌٌذُ بفتیدر یّب گَعبلِ ثِ ًغجت ppm 1400 حذٍد TDS ثب آة کٌٌذُ بفتیدر یّب گَعبلِ یپضٍّش در 

 هظزف تیاّو (.3) ًذاشت ٍجَد یتفبٍت یهظزف آة زیهقبد در یٍل داشتٌذ یکوتز رٍساًِ ٍسى شیافشا ٍ خَراک هظزف یدار یهؼٌ طَر ثِ

 یزیش یّب گَعبلِ در آة آساد یدعتزع کِ دادًذ ًشبى آًْب. شذ یثزرع 1984 درعبل ّوکبراًش Kertzٍ  تَعط یزیش یّب گَعبلِ در آة

 ًشبى فالًذ، زیعزدع کشَر در زاً،یاخ(. 6) شذ ًذاشتٌذ، آة ثِ یدعتزع کِ ییّب گَعبلِ ثِ ًغجت ثذى ٍسى ٍ خَراک هظزف شیافشا هَجت

 یث ٍسى شیافشا ٍ خَراک هظزف در شیافشا يیا یٍل. کٌٌذ یه هظزف شتزیث عزد آة ثب غِیهقب در را گزم آة یزیش یّب گَعبلِ شذُ دادُ

 زُیج کِ یسهبً(. 4) ًذاشت یتفبٍت ثَدًذ، کزدُ بفتیدر عطل ثب غِیهقب در پلیً اس را آة کِ ییّب گَعبلِ در یهظزف آة هقذار(. 5) ثَد زیتأث

 ٍ اعت هَثز ّب گَعبلِ پبعخ یرٍ شیً آة طؼن یحت(. 2) بثذی یه شیافشا ّب گَعبلِ آة هظزف شَد یه قطغ یزیش یّب گَعبلِ غیهبی 

 طؼن یحبٍ آة کٌٌذُ هظزف یّب گَعبلِ ثِ ًغجت یپزتقبلی  دٌّذُ طؼن یحبٍ آة کٌٌذُ هظزف یّب گَعبلِ ٍسى شیافشا ٍ خَراک هظزف

 تحت آة تیفیک ثْجَد شیً یزیش یگبٍّب در. (10) ًذاشت ٍجَد یتفبٍت آة هظزف در یٍل ثَد، شتزیث دٌّذُ طؼن ثذٍى آة ٍ لیٍاً ی دٌّذُ

 کٌٌذُ هظزف گزٍُ در ٍ کزدُ زییتغ یػذد ًظز اس تٌْب آة هظزف کِیحبل در ثَد، شذُ زیش ذیتَل دار یهؼٌ شیافشا ثبػث ییگزهب اعتزط طیشزا

 شکوجِ یّب تیهتبثَل ٍ زیش تیتزک ذ،یتَل يیث یتفبٍت( 2010) ّوکبراى ٍ Arjomandfar شیآسهب در يیّوچٌ(. 9) ثَد بفتِی شیافشا شَر آة

در ایي  (.1) ًذاشت ٍجَد ppm570 TDS  یحبٍ آةدر هقبیغِ ثب گبٍّبی دریبفت کٌٌذُ ppm  1400 TDSیحبٍ آة کِ ییگبٍّب در

پضٍّش عؼی شذ تأثیزات کیفیت آة هظزفی ثز رٍی هظزف آة، خَراک ٍ ػولکزد گَعبلِ ّبی شیزخَار در شزایط تٌش گزهبیی  ثزرعی 

 .شَد

َا ريش ي مًاد  

 دّکذُ یداهپزٍر شزکت در یتظبدف کبهال طزح قبلت در لَگزمیک 8/41±7/4 تَلذ ٍسى ثب يیّلشتب هبدُ ٍ ًز گَعبلِ رأط18 یرٍ ثز شیآسهب

 عَم رٍس اس. داشت اداهِ رٍس 3 تب آغَس هظزف ٍ کزدًذ بفتیدر آغَس تزیل 2تَلذ اس ثؼذ ّب گَعبلِ. شذ اًجبم 1388 تبثغتبى در قن اعتبى در زیش

 گَعبلِ. کزدًذ اعتفبدُ 15: 00ٍ  8:00 عبػت در سا تبسُ یگبٍّب زکبهلیش اس ٍػذُ دٍ در ثذى ٍسى درطذ10هؼبدل رٍساًِ یزیگ زیش اس سهبى تب

 ثب یذًیآشبه آة شبهل وبرّبیت. شذًذ یثٌذ گزٍُ ثَدًذ، ًز یویً ٍ هبدُ گزٍُ ّز اس یویً کِ یرأع شش گزٍُ عِ در تیجٌغ اعبط ثز ّب

 TDS ثب یذًیآشبه آة( 1: اس ثَدًذ ػجبرت وبرّبیت. ثَد آة در( Total Dissolved Solids ;TDS) هحلَل هَادجبهذ کل هتفبٍت یهحتَا

 ppm 70 حذٍد TDS ثب یذًیآشبه آة( 3 ؛ppm 2200 (MTDS) حذٍد TDS ثب یذًیآشبه آة( 2 ؛ppm 4200(HTDS) حذٍد

(LTDS) .طجق ّب گَعبلِ خَراک (2001 NRC تٌظین ) ٍ گَعبلِ. شذ اًجبم شیآسهب یط در هزتجِ 3 آة شیآًبل. شذ دادُ قزار ّب آى بریاخت در 

 یدعتزع هحذٍد طَرت ثِ یا کٌغبًتزُ خَراک ٍ( رٍس/تزیل 5/0) هحذٍد طَرت ثِ خَد وبریت هخظَص آة ثِ تَلذ اس پظ عَم رٍس اس ّب

 ثِ رٍس، 14 هذت ثِ یزیزگیش اس سهبى اس ٍ یزیگ زیش اس تب یرٍسگ 30عي اس ّب گَعبلِ یهظزف خَراک ٍ آة هقذار یزیگ اًذاسُ. داشتٌذ

 ٍ رطَثت شبخض يییتؼ. شذ اًجبم کجبری رٍس 14 ّز آى اس ثؼذ ٍ یرٍسگ 22 عي در ّب گَعبلِ یکش ٍسى يیّوچٌ. شذ اًجبم رٍساًِ طَرت

گزم خَراک  900سهبًی کِ گَعبلِ ّب عِ رٍس هتَالی ثیش اس  ..شذ اًجبم قن شْزعتبى یَّاشٌبع ادارُ اطالػبت اس اعتفبدُ ثب( THI) دهب

هظزف کزدًذ تب عِ رٍس یک ٍػذُ شیز دریبفت کزدًذ ٍ ثؼذ اس رٍس عَم اس شیز گزفتِ ٍ ٍسى کشی شذًذ. ثؼذ اس شیزگیزی ًیش ثب ٍجَد 

رٍس ًگْذاری ٍ هقبدیز آة ٍ خَراک هظزفی اًذاسُ گیزی شذ ٍ در پبیبى دٍرُ  14هظزف آة آشبهیذًی تیوبر قجل اس شیزگیزی ثِ هذت 

 قزار گزفت.هَرد آًبلیش  SPSS17ًذ. ًتبیج ثذعت آهذُ ثِ ٍعیلِ ًزم افشار آهبری ٍسى کشی شذ
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 وتایج ي تحث

ثَد کِ ًشبى دٌّذُ اعتزط گزهبیی در طَل هذت آسهبیش  3/75( ثِ طَر هیبًگیي THIهیشاى شبخض رطَثت ٍ دهب )در طَل هذت آسهبیش 

 > 05/0Pثِ طَر هؼٌی داری ثیشتز ثَد )MTDS ٍ LTDSًغجت ثِ دٍ تیوبر  HTDSاعت. هظزف آة در دٍرُ قجل اسشیزگیزی در تیوبر 

آة در دٍرُ ثؼذ  (. ایي تفبٍت هظزف1()جذٍلP < 05/0آة هظزف کزدُ ثَد) هقبدیز ثیشتزی LTDSًغجت ثِ  MTDS( ّوچٌیي تیوبر

اس ًظز هقذار خَراک هظزفی  .( P< 05/0ثِ طَر هؼٌی داری ثیشتز ثَد ) LTDS  ًغجت ثHTDSِ اس شیزگیزی ًیش هشبّذُ شذ ٍ در تیوبر

 ( اگزچِ هقذار خَراک هظزفی ثب کبّش عطح P > 05/0)در دٍرُ ی قجل اس شیزگیزی ثیي تیوبرّب اختالف هؼٌی داری ٍجَد ًذاشت 

TDS آة افشایش پیذا کزد اهب در دٍرُ ثؼذ اس شیزگیزی هظزف خَراک تیوبرMTDS  اختالف هؼٌی داری ثب تیوبرLTDS ( 05/0داشت 

>P  ُتیوبر اختالف  3سُ ثیي ر14ٍ ی(. ّوچٌیي در هَرد افشایش ٍسى رٍساًِ ٍ ضزیت تجذیل غذایی قجل ٍ ثؼذ اس شیزگیزی ٍ ٍسى پبیبى دٍر

 ًغجت LTDSوبریت در یٍل ًذاشت یدار یهؼٌ تفبٍت وبریت 3 يیث در ّب گَعبلِ یزیزگیش اس عي. (P > 05/0) هؼٌی داری ٍجَد ًذاشت

در ثیي تیوبرّب ثیشتز ثَد ٍ ًشبى دادُ شذ کِ  HTDSهظزف آة در ّز دٍ دٍرُ )قجل ٍ ثؼذ اس شیزگیزی( در تیوبر  .ثَد شتزیث گزید وبریت دٍ

 TDS( دریبفتٌذ کِ هظزف آة گَعبلِ ّبی دریبفت کٌٌذُ آة 2007ٍّوکبراى ) Domíngue افشایش یبفت. TDSافشایش  هظزف آة ثب

ppm 1400  در هقبیغِ ثب آةppm 107 ( 3اختالف هؼٌی داری ًذراد.) 

ثَد کِ قبثل هقبیغِ ثب گزٍُ  HTDS، ppm 1400آة   TDS(، عطح2007ٍ ّوکبراى ) Domíngueالجتِ ثبیذ گفت کِ در آسهبیش 

MTDS  ثَدُ ٍ اس ایي ًظز ثب ًتبیج تحقیق حبضز ّن خَاًی دارد؛ ٍلی در ایي آسهبیشHTDS حذٍد ،ppm 4200  .ثَدTomas  ٍ

(. در هَرد خَراک 10بل ٍ ٍاًیل تغییزی پیذا ًکزد )( هشبّذُ کزدًذ هقذار آة هظزفی ثب تغییز طؼن ثِ ٍعیلِ ػظبرُ پزتق2007ّوکبراى )

 TDS( اختالف هؼٌی داری ثیي دٍ تیوبر ٍجَد داشت ٍ گَعبلِ ّبیی کِ آة حبٍی 2007ٍ ّوکبراى )Domíngue هظزفی در آسهبیش 

خَراک ثیشتزی  جلکوتزی را دریبفت کزدًذ خَراک ثیشتزی هظزف ًوَدًذ. اگز چِ در ایي آسهبیش هقذار هظزف خَراک در دٍرُ ی ق

هظزف ًوَدًذ. اگز چِ در ایي آسهبیش هقذار هظزف خَراک در دٍرُ ی قجل اس شیزگیزی ثیي تیوبر ّب هؼٌی دار ًشذ ٍلی رًٍذ هظزف هبدُ 

اختالف  MTDS( تطبثق دارد. اهب در دٍرُ ثؼذ اس شیزگیزی هظزف خَراک تیوبر 2007ٍ ّوکبراى ) Domíngueی خشک ثب آسهبیش 

( ًیش گَعبلِ ّبیی اس لحبظ هظزف آة، حذ ٍاعط دٍ تیوبر دیگز 2007ٍ ّوکبراى ) Tomas داشت، در آسهبیش LTDSثب تیوبر  هؼٌی داری

( 1984ٍّوکبراى) Kertzثَدًذ هظزف خَراک ثیشتزی داشتٌذ کِ اس ایي لحبظ ثب ًتبیج ایي آسهبیش ّوخَاًی دارد. ّوچٌیي در آسهبیش 

ٍ Tomas (. ٍلی پضٍّش ّبی 6بدُ خشک ثیشتز درهقبیغِ ثب ػذم دعتزعی ثِ آة، شذُ ثَد )هظزف آة در گَعبلِ هَجت هظزف ه

هظزف ّز چِ ثیشتز آة هَجت ًشبى داد کِ ( 5()2007) ٍ ّوکبراىHuuskonen ( 2007ٍٍ ّوکبراى)  Domíngue(،2007ّوکبراى )

هظزف هبدُ ی خشک ثیشتز ًخَاّذ شذ. درهَرد افشایش ٍسى رٍساًِ عي اس شیزگیزی ٍ ٍسى اسشیزگیزی ٍ ضزیت تجذیل در ّز دٍرُ ًتبیج 

خشک  ی( هطبثقت دارد کِ هی تَاًذ ثب تَجِ ثِ هؼٌی دار ًشذى عطح هظزف هبدُ 4( )2008ٍ ّوکبراى ) Hepolaایي آسهبیش ثب آسهبیش 

پزتقبل افشایش ٍسى  ی(، گزٍُ هظزف کٌٌذُ ی آة حبٍی طؼن دٌّذُ 2007ٍ ّوکبراى ) Tomasثیي تیوبرّب تَجیِ شَد. در آسهبیش 

پبییي تز در ًتیجِ هظزف  TDS( گَعبلِ ّبیی کِ هظزف آة ثب 2007ٍ ّوکبراى ) Domíngueثیشتزی داشت ّوچٌیي در آسهبیش 

 ثب خَار زیش یّب گَعبلِ یذًیآشبه آة تیفیک ثْجَدرٍسُ گی ثیشتزی داشتٌذ. در هجوَع،  56ٍ ٍسى در خَراک ثیشتز افشایش ٍسى رٍساًِ 

 ثبال TDS ثب گزٍُ در آة هظزف اهب ًشذ؛ خَار زیش یّب گَعبلِ ػولکزد دار یهؼٌ ثْجَد هَجت ییگزهب اعتزط تحت هحلَل اهالح کبّش

 .شذ هشبّذُ HTDS گزٍُ در یزخَارگیش هذت يیکوتز ٍ داشت یدار یهؼٌ شیافشا
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خًار ریش یَا گًسالٍ عملکرد -1 جديل  

  HTDS MTDS LTDS SEM P پارامتر َا

Value 
      

 * a8/6 b 3/5  c6/3 13/0 (یریرگیش از قثل) lit/d آب مصرف

 * a 34/14   ab41/12 b 99/9 8/0 (یریرگیش از تعد) lit/d آب مصرف

 از قثل) g/d یمصرف خشکی  مادٌ

 (یریرگیش

438 487 528 42 NS 

 تعد) g/d یمصرف خشکی  مادٌ

 (یریرگیازش

2481 ab 2906a 2480 b 180 * 

 از قثل) g/dريزاوٍ يزن شیافسا

 (یریرگیش

894 884 902 05/0 NS 

 از تعد) g/d ريزاوٍ يزن شیافسا

 (یریرگیش

1220 1220 1177 05/0 NS 

 Kg 47/85 54/82 21/87 4/3 NS  یریرگیش از يزن

 kg 9/100 3/100 1/101 3/3 NS  یریرگیش از تعد ريز 14 يزن

 NS 3 3/81 9/78 8/75 (ريز) یریرگیازش سه

 از قثل) خًراک لیتثد ةیضر

 (یریرگیش

56/0 58/0 52/0 04/0 NS 

 از تعد) خًراک لیتثد ةیضر

 (یریرگیش

51/0 67/0 69/0 05/0 NS 

 

 میاوگیه :SEM غیرمعىی دار. P   .: NS< 05/0میاوگیه َای دارای حريف متفايت تٍ معىی تفايت معىی دار تیه میاوگیه َا می تاشد. *:

 .استاودارد خطای
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Abstract 
 

For investigation effects of water quality (Total dissolved solid ; TDS) on water consumption, dry 

matter intake and performance (pre-weaning and post-weaning), the experiment performed on 18 male 

and female (BW 41±4/7 kg) neonate calves under heat stress. Treatments were include water contains 

4200 ppm TDS ( HTDS), water contains TDS 2200 ppm (MTDS), water contain with TDS of 70 ppm 

(LTDS). Average of Temperature-Humidity Index (THI) was 75.3. Water drinking and dry matter 

intake recorded from d 30. Results indicated that water consumption was increased significantly in 

HTDS compared with MTDS and LTDS in (pre-weaning and post-weaning) (P < 0.05); although dry 

matter intake in per-weaning was not significant between treatment but it was numerically decrease 

linearly by TDS increased. In post-weaning, MTDS group had higher DMI than LTDS (P < 0.05). 

Weaning age, weaning weight, daily weight again, feed conversion ratio (pre-weaning and post-

weaning) and weight 2 week after weaning didn’t affect by treatment significant. In conclusion, 

improved water quality cannot improve young calves’ performance under heat stress; but water 

drinking in HTDS was increased significantly. 

Key words: water quality, dairy calves, drinking water, heat stress. 
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