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چکیده
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف محدودیت مصرف آب روی عملکرد رشد و برخی ازالکترولیت ها و فراسنجه های خون در بره نر بلوویی از 12
بره تک قلو با میانگین سن ( 09 ± 4روز) و میانگین وزن ( 12/7 ±1/1کیلوگرم) استفاده شد .بره ها به طور تصادفی به سه دسته بر اساس میواان آب
مصرفی تقسیم شدند ( 7بره به ازای هر گروه) .در گروه شاهد به بره ها اجازه مصرف آب بطور آزاد در طول دوره آزمایش داده شد .مصرف آب بره هوای
گروه  1و  3به ترتیب به  %71و  %44میانگین مصرف روزانه محدود شد .طول مدت آزمایش  40روز بود که شامل  24روز عادت پذیری و  33روز دوره
آزمایش که این  33روز به  3دوره آزمایشی به ترتیب شامل 7 ،روز دوره کاهش تدریجی آب مصرفی 24 ،روز دوره محودودیت مصورف آب بوه مقودار
ثابت  %71و  %44میانگین مصرف روزانه برای تیمارهای  1و  3و  24روز دوره دسترسی آزاد به آب برای همه تیمارها تقسویم شوده بوود .میواان آب و
خوراک مصرفی به طور روزانه و افاایش وزن ،الکترولیت ها و فراسنجه های خوون شوامل گلووکا ،توری گلیسورید ،کوراتینین ،نیتورونن اوره ای خوون،
کلسترول ،پروتئین کل ،کورتیاول ،هماتوکریت و هموگلوبین خون ،کلسیم ،سدیم و پتاسیم در روزهای 12 ، 7 ،2و  33آزمایش اندازه گیری شدند .نتوای
بدست آمده نشان داد که مقدار ماده خشک مصرفی و نسبت آب مصرفی به خوراک مصرفی و افاایش وزن روزانه در گروه  1و  3نسبت به گروه شواهد
اختالف معنی داری داشت .همچنین دهیدراسیون موجب افاایش غلظت سدیم ،کلسترول ،کراتینین ،نیترونن اوره ای خون و مقدار هموگلوبین خوون در
مقایسه با گروه شاهد شد .بطور کلی نتای این آزمایش نشان داد که بره نژاد بلویی می تواند محدودیت مصرف آب را برای مدت بیش از  24روز بودون
تغییرات عمده در فراسنجه ها و الکترولیت های خون تحمل کند.
واژه های کلیدی :برههای نر بلویی ،عملکرد ،فرآسنجه های خون ،محدودیت مصرف آب.

مقدمه

1

پیشرفت های زیاد در دانش و امور مختلف دامپروری کشور باعث
شده که مسائل مربوط به دامپروری با جائیوات بیشوتر و بوه توورت
تخصصی تر مورد بررسی قرار گیورد .یکوی از مبا وث پورورم دام و
طیور که بیش از سایر موارد اقتصاد دامداری و مرغداری را تحت تاثیر
قرار می دهد ،تغذیه مدرن و اتولی می باشد .در این بین با توجه بوه
بهبود ننتیکی و توان تولیدی یوانات ،پیشرفت های زیادی در زمینه
تغذیه و جیره نویسی تورت گرفته است .زمانی که از تغذیه بحث می
شود باید تمام مواد غذایی از جمله آب مد نظر قرار گیرند به خصوو
 -2استاد گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد،
 -1دانشجوی دکتری رشته تغذیه دام دانشگاه فردوسی مشهد ،پردیس بین الملل،
 -3استادیار گروه علوم داموی ،مرکوا آمووزم علموی -کواربردی جهواد کشواورزی
خراسان رضوی.
)Email: vosooghi_vahid@yahoo.com
(* نویسنده مسئول:

در تنعت دامپروری کوه مسوئله آب و کیفیوت آن تواثیر بسواایی بور
عملکرد یوان دارد .ولی متاسفانه در اکثر وا دهای دامداری کمتر بوه
آب و مدیریت آن در مقایسه با سایر مواد غوذایی (انورنی ،پوروتئین،
یربی ،مواد معدنی و ویتامین ها) توجه می شود (.)2
گوسفند از نشوخوارکنندگان سوبک بووده کوه بخوش عظیموی از
گوشت مصرفی کشور را تولید می کند .با توجه به اینکوه کشوور موا و
باالخص استان خراسان با کمبود منابع آبی مواجوه اسوت و منوابع آب
شیرین نیا رو به کاهش می باشد و همچنین به دلیل بارنودگی کمتور
در این منطقه گیاهان مرتعی ایون منواطب بوالطبع میواان هخیوره آب
کمتری نیا دارند بنابراین آب نقش مهمی در میاان تولید و بقا در گله
های گوسفندی که پرورم آنها وابسته به مراتع است را دارا می باشد.
پایین بودن کیفیت یوا کمیوت آب عملکورد یوانوات را بیشوتر و
سوریعتر از نارسووایی در هور عاموول دیگووری کواهش مووی دهوود (.)12
اسچومن و ویار ( )13گواارم کردنود کوه محودودیت در میواان آب
مصرفی ممکن است منجر به کاهش بازده در سایر مواد مغذی شود.
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اگریه سطوح کم محدودیت در مصرف آب اثرات زیان بواری بور
روی یوان نخواهد داشت ،اما بین نژادهای مختلف بازده مصورف آب
متفاوت است (.)13
سیالنیکو ( )1999گاارم کرد نژادهایی از نشوخوارکنندگان کوه
توانسته اند خود را با شرایط اکوسیستم بیابانی مطابقوت دهنود میواان
استرس کمتری در مواجهه با کم آبی از خود نشان دادند.
گوسفند بلویی یکی از مهمترین نژادهای گوسفند در شرق کشور
بوده که با مناطب نیمه خشک سازگار شده است اما اطالعوات بسویار
کمی در این زمینه موجود و تحقیقات اندکی در این زمینه انجام شوده
است ،که این نژاد یطور و با یه مکانیسمی با شرایط کم آبوی مقابلوه
می کند .هدف از انجام این آزمایش بررسوی برخوی الکترولیوت هوا و
فراسنجه ها و هورمونهای خون تحت تاثیر مقادیر مختلف محودودیت
مصرف آب و همچنین بررسی توانایی تحمل میاان کوم آبوی در ایون
نژاد می باشد.

مواد و روش ها
این پژوهش در مرکا تحقیقاتی گوسفند بلویی وابسوته بوه جهواد
کشاورزی استان خراسان رضوی در طی ماههای اردیبهشت وخورداد
ماه  2301انجام شد .در این آزمایش از  12راس بره نر نژاد بلویی بوا
میانگین سن  09 ± 4روز و وزن زنده  12/7 ±1/1کیلووگرم در قالوب
طرح کامال تصادفی با سه تیمار ( 7بره برای هر تیمار) استفاده شد.
تیمار های آزمایشی عبارتند از:
 )2تیمار شاهد (دسترسی آزاد به آب در کل دوره آزمایش).
 )1دسترسووی بووه آب بووا محوودودیت  71درتوودی میووانگین آب
مصرفی روزانه خود.
 )3دسترسووی بووه آب بووا محوودودیت  44درتوودی میووانگین آب
مصرفی روزانه خود.
آزمایش در طی  33روز که شوامل سوه دوره و همچنوین  24روز
دوره عادت پذیری که جمعا به مدت  40روز بود انجام گرفت .تمامی
بره ها در طی  24روز دوره عادت پذیری به محیط آزمایش دسترسوی
آزاد به آب داشتند و مصرف روزانه تمامی بره ها ثبت گردید .دوره اول
که شامل  7روز کاهش تدریجی آب مصرفی برای بره های تیمار  1و
 3که به ترتیب  4و  8درتد از میانگین مصرف ثبت شده کم گردید تا
در پایان هفته به مقدار ثابت  %71و %44میوانگین آب مصورفی خوود
برسند (دوره کاهش تدریجی آب) .دوره دوم شامل  24روز محودودیت
مصرف آب برای تیمارهای  1و  3به میاان  %71و  %44میوانگین آب
مصرفی به طور ثابت بود (دوره محدودیت به مقدار ثابت) .دوره سووم
نیا شامل  24روز دسترسی آزاد به آب مصرفی برای تمامی تیمارهای
آزمایشی بود(دوره دسترسی آزاد به آب).
آب مصرفی (برای تموامی تیمارهوای آزمایشوی بوه توورت غیور
محدود جهت تیمار شواهد و محودود جهوت تیموار  1و  )3و خووراک

مصرفی هر روز در ساعت  8تبح در اختیار بره ها قرار گرفت .بره هوا
با جیر های کامال مخلوط با نسبت  39به  79به ترتیب برای کنسانتره
و علوفه بر اساس توتیه  2083 NRCتغذیه شدند.
بره ها در طول مدت آزمایش در جایگاههوای انفورادی بوا تهویوه
مناسب با ابعاد  2/3 × 1/3متر نگهداری شدند.
نمونه گیری و ثبت نتایج

آب و خوراک مصرفی در طول مدت آزمایش به طوور انفورادی و
روزانه محاسبه گردید .در طول آزمایش بره ها در روزهای  2و  7و 12
و  33بعد از یک دوره گرسنگی  22ساعته تووزین شودند و وزن آنهوا
برای بررسی تغییرات وزن یوان در طول دوره آزمایش ثبوت گردیود.
همچنین در روزهای  2و  7و  12و  33آزمایش نمونه خون از طریوب
سیاهرگ وداجی اخذ گردید .نمونه ها بالفاتله به مودت  3دقیقوه در
 3999دور سانتریفیون شود و سورم آن جودا گردیود و سوپس غلظوت
گلوکا ،اوره ،کراتینین ،کلسوترول ،توری گلیسورید ،پوروتئین کول،
سدیم ،کلسیم ،پتاسیم و کورتیاول با استفاده از کیوت هوای مربوطوه
شرکت پارس آزمون و با کمک دستگاه اتو آناالیار موورد آنوالیا قورار
گرفت .برای تعیین هماتوکریت ،هموگلوبین نمونه های گرفته شده را
در لوله های اوی  EDTAریخته و با استفاده از دستگاه سل کانتر
مورد ارزیابی قرار گرفت.
جهووت تعیووین غلظووت الکترولیووت هووای خووون از دسووتگاه
اسپکتروفتومتری و کیت های شرکت پارس آزمون استفاده شد.
آنالیز آماری

داده های اتل از آزمایش توسط نرم افواار  Minitabو رویوه
 GLMمورد آنالیا قرار گرفت و بورای مقایسوه میوانگین تیمارهوا از
آزمون یند دامنه ای دانکون اسوتفاده شود و معنوی داری در سوطح 3
درتد بررسی گردید.

نتایج و بحث
ماده خشک مصرفی و نسبت آب مصررفی هره مراده خشرک
مصرفی

نتای بدست آمده نشان داد کوه محودودیت مصورف آب در دوره
دوم (محدودیت ثابت) و دوره سوم (دسترسی آزاد بوه آب) اثور معنوی
داری بر روی ماده خشوک مصورفی بوره هوا داشوت (جودول  .)2بوه
طوریکه میاان ماده خشک مصرفی در تیمار  2نسبت به تیمارهوای 1
و  3بیشتر بود و همچنوین میواان مواده خشوک مصورفی در تیموار 1
نسبت به تیمار  3بیشتر بود ( .)P<9/93همچنوین محودودیت اعموال
شده اثر معنوی داری بور روی نسوبت آب مصورفی بوه مواده خشوک
مصرفی بره ها داشت (جدول .)2

تاثیر سطوح مختلف محدودیت مصرف آب بر عملکرد و فراسنجه های...

هادجیورجیو و همکاران ( )29و سیالنیکو و همکاران ( )17گاارم
کردند که محدودیت مصرف آب اثور معنوی داری روی مصورف مواده
خشک یوان ندارد .که ایون تفواوت در نتوای گواارم شوده از ایون
آزمایش با نتای سایر تحقیقات انجام شده می تواند به دلیل تفاوت در
مدت زمان محدودیت مصرف آب ،میاان محودودیت آب و نوون نوژاد
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دام باشد.
با توجه به اینکه رابطه معینی بین آب مصرفی و کل ماده خشوک
مصرفی وجود دارد که به شکل فرمول زیر است (:)2
TWI= 3/82DMI-9/00

جدول  -1اثر سطوح مختلف محدودیت مصرف آب بر میانگین ماده خشک مصرفی ،نسبت میانگین آب مصرفی بر ماده خشک مصرفی و میانگین افاایش وزن
روزانه بره های مورد آزمایش
Table1-The effects of different levels of water restriction on average dry matter intake, ratio of water Consumption to feed
intake, average daily weight gain treatment lambs
تیمار2

دوره های

P-value

SEM

0.104

45.102

743.1

0.003

0.190

3.0 b

3.6ab

0.000

60.544

-293.9b

-75.5b

285.7a

0.000

32.703

572.9c

788.9 b

1145.2a

0.000

0.115

2.4c

3.1b

4.2a

0.000

11.736

35.1b

70.2 b

132.6a

0.000

26.377

1034.05c

1174.46b

1331.13a

0.000

0.133

4.91a

4.35b

3.88b

0.258

23.755

189.8

155.1

132.76

3

Treatment
2

1

829.5

886.7
4.1a

آزمایشی1

Experimental period

دوره اول
First period

میانگین خوراک مصرفی (گرم در روز)
)Average daily feed intake(g/day

نسبت میانگین اب مصرفی به خوراک مصرفی
Ratio of water Consumption to feed
intake

میانگین افاایش وزن روزانه (گرم در روز)
)Average daily weight gain(g/day

دوره دوم
Second period

میانگین خوراک مصرفی (گرم در روز)
)Average daily feed intake(g/day

نسبت میانگین اب مصرفی به خوراک مصرفی
Ratio of water Consumption to feed
intake

میانگین افاایش وزن روزانه (گرم در روز)
)Average daily weight gain(g/day

دوره سوم
Third period

میانگین خوراک مصرفی (گرم در روز)
)Average daily feed intake(g/day

نسبت میانگین اب مصرفی به خوراک مصرفی
Ratio of water Consumption to feed
intake

میانگین افاایش وزن روزانه (گرم در روز)
)Average daily weight gain(g/day

میانگین های هر ردیف با روف غیر مشابه دارای اختالف معنیدار می باشند (.)P<0.05
 2تیمار (2شاهد) :دسترسی آزاد به آب در کل دوره آزمایش ،تیمار :1دسترسی به آب با محدودیت  71درتدی میانگین آب مصرفی روزانه خود ،تیمار :3دسترسی به آب با محدودیت 44
درتدی میانگین آب مصرفی روزانه خود.
 1دوره اول :شامل  7روز کاهش تدریجی 4و  8درتدی از آب مصرفی برای تیمار  1و  ،3دوره دوم :شامل  24روز محدودیت مصرف آب به مقدار ثابت  %71و  %44برای تیمار  1و 3
دوره سوم :شامل  24روز دسترسی آزاد به آب برای تمامی تیمار های آزمایشی.
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
Treatment 1 (Control): Allowed to drinking water freely at all experimental period; Treatment 2: Water supplying were

restricted to 72% of their average daily intake, Treatment 3: Water supplying were restricted to 44% of their average daily
intake.
First period: Including of 7 days stepwise reduction 4 and 8 % intake water for treatments 2 and 3, Second period: Including
of 14 days fixed limit to the amount of 72% and 44% of their average intake for treatments 2 and 3, Third period: Including
of 14 days all groups had free access to water.
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منطقی به نظر می رسد که با کاهش مصرف آب ،مصورف مواده
خشک نیا کاهش یابد .نتای اتله اکی از این است که نسوبت آب
مصرفی به خوراک مصرفی در کل دوره آزموایش در گوروه شواهد در
مقایسه با دو تیمار دیگر باالتر بوده و در تمام طول مدت آزموایش بوه
غیر از دوره کاهش تدریجی آب اختالف بوین تیمارهوا معنوی دار بوود
( .)P<9/93داده های بدست آمده نشان می دهد که رابطه مسوتقیمی
بین کاهش آب مصرفی و خوراک مصرفی وجود دارد ،که این نتای با
گاارشات فوربس و همکاران ( )8و مور و همکاران ( )20مطابقت دارد.
این محققین نیا با اعمال محدودیت مصرف آب در مویش هوای غیور
آبستن و گوسفندان نر کاهشوی در خووراک مصورفی یوانوات موورد
آزمایش گاارم کردند.
افزایش وزن روزانه

نتای آزمایش نشان داد که با شورون اعموال محودودیت مصورف
آب(دوره کاهش تدریجی آب) بره های تیمارهای  1و  3کواهش وزن
داشتند و اختالف معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان دادند (جدول
 .)2با شرون دوره دوم آزمایش (محدودیت ثابت) بره های تیمار  1و 3
هر یند که کاهش وزن نداشتند ولیکن افاایش وزن آنهوا نسوبت بوه
گروه شواهد اخوتالف معنوی داری داشوت (.)P<9/93و در دوره سووم
آزمایش (دسترسی آزاد بوه آب) بوره هوای تیموار  1و  3افواایش وزن
روزانه داشته و اختالف معنی داری بین دیگر تیمارهای آزمایشی وجود
نداشت (.)P>9/93
نتای اتل از این آزمایش با گاارشات مده و همکواران (،)22
مک فارالن و همکواران ( ،)27الدن و همکواران ( )23و سویالنیکو و
همکاران ( )17مطابقت دارد .به نظر می رسد که این کواهش وزن در
تیمارهایی که محدودیت آب مصرفی بر روی آنها اعمال شده بود می
تواند به علت اثر توام کاهش خووراک مصورفی و همچنوین از دسوت
رفتن آب بدن باشد.
اثر محدودیت آب هر غلظت فراسنجه های خونی
گلوکز و تری گلیسرید

نتای اتل از این آزموایش بیوانگر ایون اسوت کوه محودودیت
مصرف آب اثر معنی داری بر غلظت گلوکا و تری گلیسرید خوون در
هیچ یک از بره های تیمارهای مختلف دوره هوای آزمایشوی نداشوت
(جدول  .)1مده و همکاران ( ،)22آیو بوکوو ( )21و کاساماسویما و
همکاران ( )2گاارم کردند که محدویت آب اثری روی غلظت گلوکا
خووون نوودارد .کاساماسوویما و همکوواران ( )2در پژوهشووی بووا اعمووال
محدودیت مصرف آب در سطوح  19و  49درتد در میش های شیرده
مشاهده کردند که غلظت تری گلیسرید خوون افورایش موی یابود ،در
الیکه یافته های این پژوهشگران با نتای این آزمایش مغوایرت دارد

که می توان ناشی از تفاوت در شرایط فیایولوونیکی دام هوای موورد
آزمایش باشد (جدول .)1
کراتینین

نتای این آزمایش بیانگر این است که بین تیمارهای آزمایشوی در
روزهای  2و  7و  33آزمایش در غلظت کراتینین خوون تفواوت معنوی
داری وجود نداشته اسوت ()P>9/93و تنهوا در روز  12نمونوه گیوری
اختالف معنی داری بین گروه شاهد و تیمار  3آزمایشی وجوود داشوت
( )P>9/93که نتای فوق با گاارشات دیگر محققین مطابقت دارد (،2
 22و.)23
کراتینین در عضالت تولید و توسط کلیه ها از بدن دفع می گردد،
اما زمانی که بدن در شرایط کم آبی قرار میگیرید برای جبران کمبوود
آب ،کلیه ها عمل فیلتراسیون را آهسته تر انجام می دهند و در نتیجه
نسبت تولید کراتینین توسط عضله ها به دفع ان از کلیه ها نا متووازن
می گردد واین امر موجب باال رفتن سطح کراتینین در خون می شوود
(.)23
نیتروژن اوره ای

میانگین نیترونن اوره ای خون در تیمارهای مختلف در جودول 1
نشان داده شده است .بوا توجوه بوه جودول مربوطوه بوین تیمارهوای
آزمایشووی در روزهووای  2و  33تفوواوت معنووی داری وجووود نوودارد
( .)P>9/93در الیکه محدودیت مصرف آب منجر به اختالف معنیدار
بین تیمارهای آزمایشوی  2و  3در روزهوای  7و  12آزموایش گردیوده
است (.)P<9/93
در آزمایشی که جابر و همکاران ( )23روی گوسفندان نژاد آواسی
انجام دادند محدودیت مصرف آب برای  1و  4روز منجر بوه افواایش
معنی داری در میاان نیترونن اوره ای خون گوسفندان شد .همچنوین
در آزمایشی که خیر و همکاران ( )24بر روی باهای سوودانی انجوام
دادند دریافتند که کاهش  49درتدی مصرف آب می تواند منجور بوه
افاایش معنی داری در سطح نیترونن اوره ای خوون شوود .کوه یافتوه
های این پژوهشگران با نتای اتله از آزمایش اضر در یوک راسوتا
می باشد.
علت افاایش میاان نیترونن اوره ای خون در بره های تیمار های
 1و  3می تواند به این دلیل باشد که بوا اعموال محودودیت اب رونود
فیلتراسیون در کلیه هوا کنودتر و همچنوین دفوع اب از طریوب ادرار و
مدفون نیا کاهش می یابد و در نتیجه مقدار اوره کمتری دفع و بیشتر
باز جذب میگردد ،که این عوامل منجر به باال رفتن میواان اوره خوون
می شود (.)22

تاثیر سطوح مختلف محدودیت مصرف آب بر عملکرد و فراسنجه های...
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جدول-2اثر سطوح مختلف محدودیت مصرف آب بر فراسنجه های خون بره های موردآزمایش
Table 2-The effects of different levels of water restriction on blood parameters treatment lambs
تیمار2

فراسنجه های خونی

P-value

SEM

0.118

4.305

55

0.338

4.048

53.40

57.20

0.522

2.997

64.4

64.6

60.2

0.117

3.924

70

75

62.6

0.136

3.289

47.4

49.4

39.8

0.862

1.657

43.6

44.8

43.8

0.344

3.133

42

40

35.4

0.067

3.227

49.2

44.8

37.4

0.092

0.029

1.0

1.1

1.0

0.272

0.0383

1.12

1.12

1.04

0.001

0.040

1.38a

1.24ab

1.1a

0.434

0.044

1.12

1.18

1.1

0.743

1.823

43.6

42.4

41.6

0.006

3.258

63.6a

51.8ab

45.4b

0.003

3.087

70.0a

59.4ab

50.8b

0.176

4.163

51

56.4

62.8

0.404

6.798

58.2

65.8

71.6

0.320

4.199

52

47.2

42.6

3

Treatment
2

1

48.4

41.2
48.4

Blood parameters

گلوگا(میلی گرم در دسی لیتر)
)Glucose (mg/dl

روز اول آزمایش
1 days

روز هفتم آزمایش
7 days

روز بیست و یکم آزمایش
21 days

روز سی و پنجم آزمایش
35 days

تری گلیسیرید(میلی گرم در دسی لیتر)
)Triglycerides (mg/dl

روز اول آزمایش
1 days

روز هفتم آزمایش
7 days

روز بیست و یکم آزمایش
21 days

روز سی و پنجم آزمایش
35 days

کراتینین(میلی گرم در دسی لیتر)
)Creatinine(mg/dl

روز اول آزمایش
1 days

روز هفتم آزمایش
7 days

روز بیست و یکم آزمایش
21 days

روز سی و پنجم آزمایش
35 days

نیترونن اوره ای خون
(میلی گرم در دسی لیتر)
)Blood urea nitrogen(mg/dl

روز اول آزمایش
1 days

روز هفتم آزمایش
7 days

روز بیست و یکم آزمایش
21 days

روز سی و پنجم آزمایش
35 days

کلسترول(میلی گرم در دسی لیتر)
)Cholesterol (mg/dl

روز اول آزمایش
1 days

روز هفتم آزمایش
7 days
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ادامه جدول1
Continuation of Table 2
0.007

5.786

76a

48.4b

48b

0.808

4.778

38

36.4

40.8

0.992

0.458

8

7.9

8

0.554

0.329

8.38

7.94

7.92

0.138

0.291

8.8

9.1

8.22

0.313

8.76

9.56

8.82

روز بیست و یکم آزمایش
21 days

روز سی و پنجم آزمایش
35 days

پروتئین کل (گرم در دسی لیتر)
)Total protein(mg/dl

0.176

روز اول آزمایش
1 days

روز هفتم آزمایش
7 days

روز بیست و یکم آزمایش
21 days

روز سی و پنجم آزمایش
35 days

میانگین های هر ردیف با روف غیر مشابه دارای اختالف معنی دار می باشند (.)P<0.05
 2تیمار (2شاهد) :دسترسی آزاد به آب در کل دوره آزمایش ،تیمار :1دسترسی به آب با محدودیت  71درتدی میانگین آب مصرفی روزانه خود ،تیمار :3دسترسی به آب با محدودیت 44
درتدی میانگین آب مصرفی روزانه خود.
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
Treatment 1 (Control): Allowed to drinking water freely at all experimental period; Treatment 2: Water supplying were

restricted to 72% of their average daily intake, Treatment 3: Water supplying were restricted to 44% of their average daily
intake.

کلسترول

یافته های اتل که در جدول  1آمده اند بیانگر این مطلب است
که تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی در روزهوای  2و 7و 33
آزمایش وجود نداشوت ( )P>9/93ولوی در روز  12آزموایش اخوتالف
معنی داری بین تیمار  3با تیمارهای  2و  1وجود دارد (.)P<9/93
نتای نشان دهنده این مطلب است کوه بوا کواهش مصورف آب،
میاان کلسترول خون تمایل به افاایش دارد که این افاایش می توانود
به علت موبیلیاه شدن بافت یربی در بره هایی که با کاهش مصورف
آب مواجه هستند ،باشد.
آی بوکو و همکاران ( )21در آزمایشی کوه بور روی گوسوفندان
نژاد یانساکا که تحت شرایط کم آبی قرار داشتند ،انجام دادند به ایون
نتیجه رسیدند که محدودیت مصرف آب می تواند منجور بوه افواایش
کلسترول خون گردد.
پروتئین کل

داده های اضر در جدول  1بیانگر این است کوه اخوتالف معنوی
داری در تمام مدت آزموایش بوین تیمارهوای آزمایشوی بورای میواان
غلظت پروتئین کل خون وجود نداشته است ( .)P>9/93نتای بدسوت
آمده در این مورد با نتای بدست آمده از نتای دیگر محققین مطابقوت
دارد ( 22و .)24
الکترولیت های خون و کورتیزول

غلظت کورتیاول خون گوسفندان مورد آزمایش در جدول  3آورده
شده است .این داده ها نشان می دهد که اختالف معنی داری بین بین

تیمارهای آزمایشوی از نظور غلظوت کوورتیاول خوون وجوود نداشوت
( .)P>9/93کورتیاول یکی از مهم ترین هورمون هایی می باشود کوه
در پاسخ به استرس آزاد می شوود و تغییورات بسویاری را در بودن در
شرایط استرس به وجود می آورد .که از جمله این تغییرات موی تووان
به تعادل آب و الکترولیت ها در بدن اشاره کورد ( 22و  .)12پواروت و
همکاران ( )11در پژوهشی که بر روی گوسفندان انجام دادند به ایون
نتیجه رسیدند که محدودیت آب و خوراک برای  48ساعت تغییری در
میاان آزاد سازی کورتیاول به وجود نمی آورد ( .)23مشاهدات اتل
از این پژوهش با نتای دیگر پژوهشگران همخوانی دارد (.)23
سدیم – پتاسیم

داده های جدول  3بیانگر این مطلب است که هر یند محودودیت
مصرف آب منجر به افاایش میاان سدیم ،پتاسیم و کلسیم در مقایسه
با تیمار شاهد شده است ،ولی این افاایش منجور بوه اخوتالف معنوی
داری بین تیمارهای آزمایشی نگردید ( )P>9/93ولیکن غلظت سودیم
خون در تیموار  3در روز  12آزموایش بوا دیگور تیمارهوای آزمایشوی
تفاوت معنی داری نشان داد ( .)P<9/93نتای این آزمایش و پوژوهش
های قبلی نشان داد کوه محودودیت مصورف آب منجور بوه افواایش
غلظووت سوودیم خووون در نژادهووای مختلووف گوسووفند مووی گووردد
(22،21،24،27و  .)18یکی از دالیل ا تمالی این افاایش می تواند به
دلیل تأثیر هورمون آلدوسترون و  ADHبر روی کلیه ها باشد .زیرا در
زمانیکه بدن آب خود را از دسوت موی دهود هورموون آلدوسوترون از
بخش کورتکس کلیوی ترشح شده و بر روی لولوه هوای کلیووی اثور

تاثیر سطوح مختلف محدودیت مصرف آب بر عملکرد و فراسنجه های...

گذاشته تا میاان سدیم خون را فظ کند .همچنین می تووان کواهش
تدریجی سدیم خون را در دوره محدودیت ثابت (روز  12آزمایش) بوه
این دلیل دانست که خوراک مصرفی در ایون دوره کوم شوده و تولیود
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اسیدهای یرب در شکمبه بالطبع کاهش پیدا کرده است .با توجوه بوه
اینکه جذب سدیم از شکمبه به خون رابطوه تنگواتنگی بوا اسویدهای
یرب فرار دارد می توان این کاهش را به این امر نسبت داد (.)12

جدول  -3اثر سطوح مختلف محدودیت مصرف آب بر هورمون کورتیاول و الکترولیت های خون بره های موردآزمایش
Table 3-The effect of different levels of water restrictions on cortisol and blood electrolytes treatment lambs
تیمار2

P-value

SEM

0.726

0.539

4.0

0.155

0.417

4.34

3.31

0.213

0.539

4.108

3.622

5.034

0.087

0.275

4.678

3.750

4.416

0.733

2.552

161.0

161.8

159.0

0.083

3.173

166.2

173.2

162.2

0.001

2.003

162.6a

152.2b

148.2 b

0.063

2.532

145.2

154.6

148.8

0.703

0.282

5.3

5.6

5.5

0.325

0.274

5.36

5.96

5.76

0.466

0.115

5.14

5.14

4.96

0.159

0.254

4.86

5.26

4.94

0.456

0.032

1.09

1.15

1.13

0.123

0.022

1.11

1.18

1.14

0.820

0.033

1.14

1.13

1.11

0.756

0.031

1.10

1.13

1.10

3

Treatment
2

1

3.6

3.4
4.42

پارامتر
Parameters
کورتیاول(نانوگرم در میلی لیتر)
)Cortisol(nmol/l
روز اول آزمایش
1 days
روز هفتم آزمایش
7 days
روز بیست و یکم آزمایش
21 days
روز سی و پنجم آزمایش
35 days
سدیم (میلی مول در لیتر)
)Sodium(mmol/l
روز اول آزمایش
1 days
روز هفتم آزمایش
7 days
روز بیست و یکم آزمایش
21 days
روز سی و پنجم آزمایش
35 days
پتاسیم(میلی مول در لیتر)
)Potassium(mmol/l
روز اول آزمایش
1 days
روز هفتم آزمایش
7 days
روز بیست و یکم آزمایش
21 days
روز سی و پنجم آزمایش
35 days
کلسیم(میلی مول در لیتر)
)Calcium(mmol/l
روز اول آزمایش
1 days
روز هفتم آزمایش
7 days
روز بیست و یکم آزمایش
21 days
روز سی و پنجم آزمایش
35 days

میانگین های هر ردیف با روف غیر مشابه دارای اختالف معنی دار می باشند (.)P<0.05
 2تیمار ( 2شاهد) :دسترسی آزاد به آب در کل دوره آزمایش ،تیمار :1دسترسی به آب با محدودیت  71درتدی میانگین آب مصرفی روزانه خود ،تیمار : 3دسترسی به آب با محدودیت
 44درتدی میانگین آب مصرفی روزانه خود.
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
Treatment 1 (Control): Allowed to drinking water freely at all experimental period; Treatment 2: Water supplying were

restricted to 72% of their average daily intake, Treatment 3: Water supplying were restricted to 44% of their average daily
intake.

031

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد  ،7شماره  2تابستان 3149

با اعمال محدودیت آب میاان غلظت پتاسیم خون اندکی افاایش
یافته است (جدول  .)3این نتای با گاارشوات دیگور محققوان در ایون
زمینوه هووم خوووانی دارد ( 24 ،3و  )18ولووی بوا یافتووه هووای مووده و
همکاران ،جابر و همکاران و آی بوکو و همکاران در تنواق اسوت
( 22،21و  )23آی بوکو ()21گاارم کرد که پتاسیم نقش مهموی را
در در روند انتشار انترو سیت ها دارد وهمچنوین ایون یونهوا در زموان
بازجذب سدیم از طریب ادرار دفع می شوند.
کلسیم

داده های جدول  3اکی از این است که محودودیت مصورف آب
اثر معنی داری بور غلظوت کلسویم خوون نداشوته اسوت (.)P>9/93
کاساماسیما و همکاران ( )2در پژوهشی که روی مویش هوای شویرده
انجام دادند به این نتیجه رسیدند که محدودیت مصرف آب به میواان
 %19تا  %49اثر معنی داری بر روی میاان کلسیم خون ندارد،که یافته
های آزمایش اضر با این پژوهش هم راستا می باشد.

هماتوکریت و هموگلوهین خون

داده های جدول  4بیانگر این مطلب است که با اعمال محدودیت
در میاان مصرف آب میاان هماتوکریت و هموگلوبین خون تمایل بوه
افاایش دارد .ولی این افواایش منجور بوه اخوتالف معنوی داری بوین
تیمارهای آزمایشی نشد ( .)P>9/93غیراز میاان هموگلوبین خوون در
روز  12آزمایش که بین تیمار  3و سوایر تیمارهوا تفواوت معنوی داری
مشاهده گردید (.)P<9/93
نتووای مشووابهی توسووط آگانگووا و همکوواران ( )1و آیو بوکووو و
همکاران ( )21که بور روی گوسوفند نوژاد یانسواکا انجوام داده بودنود
مشاهده شد.
همچنین نتای متفاوتی با نتای آزمایش اضر توسط مک فارالن
و همکاران ( ،)27سوین و همکواران ( )18و الدن و همکواران ()23
مشاهده شد .این پژوهشگران بیان کردند کوه اعموال محودودیت آب
منجر به افاایش معنی داری در میاان هموگلوبین و هماتوکریت خون
بین تیمارهای آزمایشی می شود.

جدول  -4اثر سطوح مختلف محدودیت مصرف آب بر میاان هماتوکریت و هموگلوبین خون بره های مورد آزمایش
Table 4-The effects of different levels of water restrictions on blood hematocrit and hemoglobin treatment lambs
تیمار2

Treatment

P value

SEM

0.983

2.855

30.10

0.956

3.43

31.15

30.6

0.436

1.212

32.10

31.00

29.81

0.934

1.470

30.25

29.48

29.82

0.239

0.390

11.16

10.28

11.12

0.152

0.331

11.40

10.42

10.82

0.015

0.278

11.88a

10.66b

0.430

0.399

10.36

9.84

3

1

2

29.37

29.87
29.7

پارامتر
Parameters

هماتوکریت (درتد)
)Hematocrit (%
روز اول آزمایش
1 days
روز هفتم آزمایش
7 days
روز بیست و یکم آزمایش
21 days
روز سی و پنجم آزمایش
35 days

هموگلوبین (گرم در دسی لیتر)

b

10.72
10.58

)Hemoglobin(g/dl
روز اول آزمایش
1 days
روز هفتم آزمایش
7 days
روز بیست و یکم آزمایش
21 days
روز سی و پنجم آزمایش
35 days

میانگین های هر ردیف با روف غیر مشابه دارای اختالف معنی دار می باشند (.)P<0.05
2تیمار ( 2شاهد) :دسترسی آزاد به آب در کل دوره آزمایش ،تیمار  :1دسترسی به آب با محدودیت  71درتدی میانگین آب مصرفی روزانه خود ،تیمار  :3دسترسی به آب با محدودیت
 44درتدی میانگین آب مصرفی روزانه خود.
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
Treatment 1 (Control): Allowed to drinking water freely at all experimental period; Treatment 2: Water supplying were

restricted to 72% of their average daily intake, Treatment 3: Water supplying were restricted to 44% of their average daily
intake.
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این پژوهش نشان داد که بره های نر نژاد بلویی این توانایی را دارنود
که بدون تغییرات عمده در برخی از فراسونجه هوا و الکترولیوت هوای
 مصورف روزانوه خوود%44 خون محدودیت در مصرف آب را تا سطح
 و این امر نشان می دهد که این نژاد این توانوایی را دارد.تحمل کنند
.که خود را با شرایط کم آبی د رمناطب خشک به خوبی وفب دهد

سپاسگزاری
بدینوسیله از همکاری پرسنل آزمایشگاه دانشوگاه علووم پاشوکی
بیرجند و همچنین کارکنان مرکا تحقیقاتی گوسفند نژاد بلویی(عباس
آباد) وابسته به جهاد کشاورزی مشهد بوه جهوت همکواری در اجورای
.این پژوهش کمال تشکر و امتنان را داریم

این میاان افاایش هموگلوبین و هماتوکریت خون را می توان بوه
دلیل کاهش جم پالسمای خون در نتیجه از دسوت رفوتن آب بودن
.یوان دانست

نتیجه گیری
به طور کلی نتوای ایون ازموایش نشوان داد کوه محودودیت در
مصرف آب می تواند منجور بوه کواهش معنوی داری در میواان مواده
خشک مصرفی و نسبت آب مصرفی بوه خووراک مصورفی و افواایش
 از طرفوی دهیدراسویون یووان در طوی دوره،وزن روزانه بره ها شود
نیترونن،کراتینین،محدودیت مصرف آب موجب افاایش غلظت سدیم
 کلسووترول و مقوودار هموگلوووبین خووون خواهوود شوود،اوره ای خووون
 با ذف دوره محدودیت مصرف آب رشود یووان جبوران.)P<9/93(
 به طور کول یافتوه هوای.شده و مصرف خوراک افاایش خواهد یافت
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