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ثسزسی ازتجبط هیصاى ٍیتبهیي ٍ ،Aیتبهیي  ٍ Eثسخی اش عٌبصس کویبة سسهی تلیسِّبی جبیگصیي
دچبز کبّص زضد
علی صبدقی ًست ،*1ثْسام دادهْس ،2سید هسعَد ذٍالحَازیِ ،1علی حسي پَز ،3علی اصغس ثْبزی

1

 .1داًؾگاُ تَعلی عیٌاّ ،وذاى ،اعتادیار داًؾىذُ پیزا داهپشؽىی ،گزٍُ داهپشؽىیّ ،وذاى ،ایزاى
 .2هَعغِ علوی وارتزدی الثزس فاراب عوارلَ ،جیزًذُ ،جوَْری اعالهی ایزاى
 .3داًؾگاُ آساد اعالهیٍ ،احذ تثزیش ،داًؾیار داًؾىذُ داهپشؽىی ،گزٍُ علَم درهاًگاّی ،تثزیش ،ایزاى
* ًَیسٌدُ هسئَل هكبتجبتsadeghinasabali@basu.ac.ir :
(دزیبفت هقبلِ ،31/6/27 :پریسش ًْبیی)31/3/27 :

چكیدُ
تغریِ صحیح گَسبلِّبی جبیگصیي یكی اش هْنتسیي اصَل پسٍزش گبٍّبی ضیسی است .دز ایي ثسزسی ثبلیٌی اش گسٍُّبی سِ گبًهِ تلیسهِّهبی  12تهب 13
هبِّ ،تلیسِّبی تلقیح ضدُ تب  45زٍش آثستٌی ٍ تلیسِّبی آثستي  4تب  5هبِّ کِ اش ًظس تغریِای دچبز هطكالتی ثَدًد ٍ ًطهبًِّهبی کهبّص زضهد ،هع
عوَهی ،هطكالت پَضص خبزجی ٍ تَلید هثلی هتعددی زا ًطبى هیدادًد ،خًَگیسی ٍ ثِ زٍش ثسزسی ًوًَهِّهبی اداهبهی ( )Pooled samplesاش ًظهس
ٍیتبهیيّبی  ٍ E ،Aعٌبصس کویبة سلٌیَم ،هس ،زٍی ٍ هٌگٌص هَزد ازشیبثی قساز گسفتٌدٍ .یتبهیي  ٍ Eهٌگٌص ثِ صَزت آضكبز ٍ سلٌیَم دز حهد هتترهسی
کوجَد زا ًطبى هیداد کِ ثب ًطبًِّبی ثبلیٌی تطبثق داضت .ثِ ًظس هیزسد عدم تَجِ ثِ تغریِ صحیح زدُّبی ایس ضیسٍاز گلهِ ٍ هرهسغ اهرای کپهه شدُ
ثبعث کوجَد اٍلیِ ٍ ثبًَیِ ایي عٌبصس ٍ ًْبیتبً ثسٍش ًطبًِّبی کبّص زضد ٍ عدم کفبیت تَلیدهثلی ایي زدُ اش دامّبی گلِ ضدُ است.

هجلِ آعیةؽٌاعی درهاًگاّی داهپشؽىی ،1391 ،دٍرُ  ،6ؽوارُ  ،3پیاپی  ،23صفحات.1643-1646 :
کلید ٍاضُّب :عٌاصز وویابٍ ،یتاهیي  ،Eگاٍ ،واّؼ رؽذً ،اتارٍری

هقدهِ
تغذیههِ صههحیر ٍ رؽههذ گَعههالِّهها اس هْوتههزیي ًىههات در

سًجیزُّای تیَؽیویایی هتاتَلیىی ،ایوٌی ،تَلیذ هثلی ٍ غیهزُ تهِ

پزٍرػ گاٍ ؽیزی هیتاؽذ وِ در صَرت عذم تأهیي آى هزاحه

صَرت هغتمین یا غیز هغتمین تز هزاح گًَاگَى رؽهذ تلیغهِ-

تعذی تَلیذ ًیش هتاثز خَاّذ ؽهذ (.)Radostits et al., 2001

ّای جایگشیي ٍ ًتایج هتعالة اٍلهیي سایوهاى آًْها تغهیار ههَثز

عَاه ٍ ؽزایط هختلف تغذیِای تِ عٌَاى هْنتزیي عاهه ههَثز

خَاّهذ تهَد (.)Radostits et al., 2007; Suttle, 2010

تز ایي رًٍذ ّویؾِ ههَرد تَجهِ پهزٍرػ دٌّهذگاى گَعهالِ ٍ

اعتفادُ اس ًوًَِّای ادغام ؽذُ ( )Pooled samplesتِ عٌَاى

تلیغِّای جایگشیي تَدُ اعت .در ایي هیاى ٍیتهاهیيّهای E ،A

یه رٍػ ارساى وِ تفغیز ًتایج آى راحتتز هیتاؽذ ٍ اس طزفی

ٍ عٌاصههز وویههاب رٍی ،هههظ ،عههلٌیَم ٍ هٌگٌههش تهها دخالههت در

تا تَجِ تِ عزعت پاعخگَیی آسهایؾگاُ ،در تالیي تِ خَتی لات
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اعتفادُ اعت .لذا ایي رٍػ تزرعی تِ خَتی هیتَاًهذ در ههَارد

ایي رٍػ همذهاتی تِ عٌَاى پایلَت وار تالیٌی تَدُ ،یهه ًوًَهِ

خاؿ هَرد تَجِ داهپشؽىاى ،داهذاراى ٍ هذیزاى تغذیِ گلهِّها

ادغام ؽذُ اس ّز گزٍُ عِ گاًِ اخذ ٍ تغتّای هزتَطهِ اًجهام

لزار گیزد ( .)Van Saun, 2006 a,bدر ایي هطالعِ تالیٌی تهز

ؽذُ اعت ،لذا همادیز تِ دعت آهذُ تزاتز اعهتاًذاردّای هَجهَد

اعاط رٍػ ًوًَِتزداری ادغاهی ععی ؽذُ اعت وهِ ٍضهعیت

در هتَى ٍ هماالت هعتثز ارسیاتی ؽذُ اعت.

تغذیِای هَارد درگیز ارسیاتی ٍ اس ًظز تالیٌی پیگیزی ؽَد.

یبفتِّب ،ثحث ٍ ًتیجِگیسی

هَاد ٍ زٍشّب

در ؽزایط تَلیذ التصادی تیؾهتزیي هیهشاى تَلیهذ تلیغهِّهای

هَّای تلیغِّای ًضاد ّلؾتایي عهیاُ عهفیذ هَجهَد در یهه

ؽىن اٍل تایذ تِ تهیؼ اس  %75تیؾهتزیي همهذار تَلیهذ گاٍّهای

گاٍداری صٌعتی در ٌّگام اٍلیي سایواى لَُْای ٍ صٍلیذُ تِ ًظهز

ؽىن چٌذم گلِ تزعذ ( ،)Radostits et al., 2001تا تَجِ تِ

ههههیرعهههیذ ٍ در اٍلهههیي اٍلتزاعهههًََگزافی پهههظ اس سایوههاى،

ًؾاًِّای تالیٌی فَقالذوز ٍ اس طزف دیگز ،تا تَجِ تِ اعهتوزار

تخوذاىّای آًْا غیزفعال تَد .هتَعهط تَلیهذ ؽهیز تلیغهِّهای

هؾىالت هذیزیتی یاد ؽذُ در ردُّای پاییيتز ٍ حضَر ًؾهاًِ-

هذوَر ًغثت تِ تلیغِّای هؾاتِ در عال لث  2±0/15ویلهَگزم

ّای تالیٌی هاًٌذ ضعف عوَهی ،واّؼ رؽهذ ،پَؽهؼ خهارجی

در رٍس واّؼ را ًؾاى هیداد ٍ حهذاوثز تهِ حهذٍد  %72هیهشاى

صٍلیذُ ٍ تا رًگ لَُْای تاعث ؽذ وِ تیؾتزیي تَجِ تِ ردُّای

تَلیذ گاٍّای چٌذ ؽهىن ساییهذُ گلهِ ههیرعهیذ .در تاریخچهِ

تلیغِّای  12تا  13هاّهِ ،تلیغهِّهای تلمهیر ؽهذُ تها رٍس 45

گاٍّای ؽىن اٍل ٍ حتی ردُّهای پزٍرؽهی پهاییيتهز (تها ردُ

آتغتٌی ٍ تلیغِّای آتغتي  4تا  5هاِّ هعطَف گزدد .لذا ًوًَِ-

گَعالِّای  12-13هاِّ آهادُ تلمیر) ،تزٍس هؾهىالت ههذیزیتی

تزداری تِ ایي گزٍُّا تِ عٌَاى ردُّایی وهِ تهِ احتوهال تیؾهتز،

اس لثی خزاتی فیذر ٍ عذم تَجِ وافی تِ اجزای صهحیر جیهزُ،

هؾىالت اس آًْا پایِریشی ؽذُ اعت ،هعطَف گزدیذً .تایج ولی

تغذیِ ٍ خَران دّی ٍ تِ خصهَؿ تغذیهِ تها عهیلَ ٍ یًَجهِ

ًوًَِّای ادغام ؽذُ در جذٍل  1آهذُ اعت .آًچِ وِ اس همایغِ

وپه سدُ گشارػ هیؽذ .اس عِ گزٍُ تلیغِّای 12تا  13هاّهِ،

جذٍل  1تا داهٌِ طثیعی ایي هتغیزّا تهِ دعهت ههیآیهذ وهاّؼ

تلیغِّای تلمیر ؽذُ تا رٍس  45آتغتٌی ٍ تلیغِّای آتغتي  4تها

آؽىار ٍیتاهیي  Eعزهی در ًوًَِّای ادغام ؽذُ ّز عهِ گهزٍُ

 5هاِّ (ّز گزٍُ  6راط) دُ هیلیلیتز خهَى ٍداجهی اخهذ ٍ در

هیتاؽذ .هحهذٍدُ طثیعهی ٍیتهاهیي  Eدر گهاٍ تَعهط هحممهیي

لَلِّای ؽیؾِای تِ آسهایؾگاُ هٌتم ٍ حجن یىغاى اس ّز وذام

هتفاٍت تزرعی ؽذُ اعتّ ٍ Smith .وىهاراى ( )1988همهادیز

اس ً 6وًَههِ عههِ گههزٍُ یههاد ؽههذُ تزداؽههت ٍ هخلههَگ گزدیههذ.

ووتهز اس )1998( Weiss ٍ )Smith et al., 1988( 4 ppm

ًوًَِّای ادغاهی تْیِ ؽهذُ در دٍر  3500تهِ ههذت  15دلیمهِ

 3-3/5 ppmرا ووثهَد تلمهی ههیوٌٌهذ ( .)Weiss, 1998در

عاًتزیفَص ٍ عزم آًْا جذا ؽذًذً .ین هیلیلیتز عزم ادغاهی اس ّز

هطالعِای هیشاى ٍیتهاهیي  Eدر گاٍّهای هٌهاطك هختلهف ًهزٍص،

عِ گزٍُ در دٍ هزحلِ ّؾت عاعتِ تا  5هیلیلیتز هخلهَگ اعهیذ

 6/9 ±0/3 ppmتعیههیي ؽههذُ اعههت ( Syertsen et al.,

پزولزیه :اعیذ ًیتزیه ( )3:7در تي هاری  100درجِ عاًتیگزاد

ّ ٍ Hidroglou .)2005وىارػ ( )1982ایي هیهشاى را ppm

ّضن ٍ تِ رٍػ جهذب اتویهه ()Varian spect AA 220

 5/01±0/1در گاٍّههای عههالن ٍ  3/08±0/2 ppmدر گاٍّههای

هیشاى عٌاصز رٍی ،هظ ،علٌیَم ٍ هٌگٌش آًْا اًهذاسُگیهزی ؽهذ.

دچار وثذ چزب اعالم وهزدُاًهذ ( Hidroglou and Hartin,

ٍیتاهیي ( E ٍ Aآلفا تَوَفزٍل) ًوًَِ ّای عزهی تاسُ تِ رٍػ

 .)1982عذم تَافك ًتایج تِدعهت آههذُ تَعهط هحممهاى فهَق

ّهای گهشارػ ؽهذُ اًهذاسُگیهزی ؽهذ ( Stevenson et al.,

ًاؽی اس تفاٍت در تزرعی اپیذهیَلَصیه در ّز وذام اس هطالعات

 .)1989; Suzuki and Katoh, 1990تا تَجِ تهِ ایٌىهِ در

فَق الذوز هیتاؽذ ( .)Syertsen et al., 2005اگزچِ همهادیز
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علٌیَم عزهی گاٍّهای تهال  0/070-0/1 µg/mlطثیعهی تلمهی

( .)Radostits et al., 2007افهشایؼ ًغهثت ولغهین :فغهفز

هیؽهَد (ٍ )Radostits et al., 2007لهی ّ ٍ Fanوىهارػ

جیزُ اس  2:1تاعث اثزات هٌفی تز جذب هٌگٌش جیزُ هیؽَد ٍ تِ

( )1991همادیز ووتز اس  0/12 µg/mlعلٌیَم عزهی را تِ عٌَاى

خصَؿ اگز همذار هٌگٌش جیزُ در حهذٍد ههزسی تاؽهذ ،تاعهث

ووثَد هشهي تلمی ًوهَدُاًهذٍ .یتهاهیي  ٍ Eعهلٌیَم جهشآ آًتهی

ووثَد آى هیگزدد ( .)Radostits et al., 2007اگز چِ ًغثت

اوغهههیذاىّهههای هْهههن هَجهههَد در غهههذا ٍ ًیهههش در تهههذى

ولغین :فغفز جیزُ گزٍُّای هَرد تزرعی تِ تزتیة 2/85 ،3/46

ههیتاؽهٌذ ( ;Radostits et al., 2007; Suttle, 2010

ٍ  2/85تَدُ اعت ٍلی هتذوز هیگزدد وهِ اهاّزا هٌگٌهش جیهزُ

 .)Syertsen et al., 2005در تزرعی تهالیٌی حاضهز تهِ ًظهز

هصزفی ّز عِ گزٍُ حهذٍد  70 ppmتهز اعهاط ههادُ خؾهه

هیرعذ اس یه طزف وپه سدگهی غهذا تاعهث وهاّؼ هحتهَی

تٌظین ؽذُ تَد وِ تا تَجهِ تهِ تَصهیِ  )2001( NRCهصهزف

عهههلٌیَم ٍ ٍیتهههاهیي  Eغهههذای هصهههزفی ٍ اس طهههزف دیگهههز

 40 ppmتز اعاط ههادُ خؾهه وفایهت ًیهاس گهاٍ را ههیوٌهذ

هایىَتَوغیيّای جذب ؽذُ تهِ صهَرت هضهاعف تهز هیهشاى

( .)Radostits et al., 2007تٌاتزایي ،اگزچِ در تالیي تایذ تهِ

عزهی آًْا اثز هٌفی گذاؽتِاًذٌّ .گاهی وِ ایي یافتهِّها تها ًیهاس

ایي واّؼ عزهی اّویت داد ٍ در صذد رفع آى تزآهذ ٍلی علت

ًغثتا تاالی گزٍُّای در حال رؽذ در وٌار یىذیگز گذاؽتِ هی-

ایي واّؼ عهزهی را تایهذ در تهذاخ ّهای دیگهز یها اؽهىاالت

ؽَد اثزات تالیٌی ٍ تَلیذهثلی یاد ؽذُ ّوچَى تخوذاىّها غیهز

هذیزیتی جغتجَ وزد .هتغیزّای دیگز در هحذٍدُ طثیعهی لهزار

فعال پظ اس سایواى تَجیِ تیؾتزی پیذا هیوٌذ.

داؽتٌذ .تٌاتزایي تِ ًظز هیرعذ در هیهاى فزاعهٌجِّهای تزرعهی

هحههذٍدُ طثیعههی هٌگٌههش عههزهی  18 -19 µg/dlهههیتاؽههذ

ؽذُ در ایي هطالعٍِ ،یتاهیي  ،Eهٌگٌش ٍ تا حهذٍدی عهلٌیَم در

( )Radostits et al., 2007وِ ایي عٌصز ًیش در ّز عِ گزٍُ

هؾاّذات تالیٌی یادؽذُ تاثیز گذار تَدُاًذ.

هَرد تزرعی واّؼ ًؾاى هیدّذ (جذٍل  .)1عذم تزٍس فحلهی،

در پایاى پیؾٌْاد هیؽَد جْت تزرعی ّز چِ دلیكتز ایي رٍػ

فحلی آرامً ،اتارٍری ،واّؼ اًذاسُ ٍ عولىزد طثیعی تخوذاىّا،

تِ عٌَاى رٍػ عٌجؼ تالیٌی ،تعذاد فاوتَرّای هَرد ارسیاتی

عمط جٌیي یا تَلذ گَعهالِّهایی تها ًاٌّجهاریّهای ههادرسادی

تیؾتزی تزرعی ؽَد ٍ عالٍُ تز ًوًَِ ادغاهی ،تغتّای هزتَطِ

اعتخَاًی در گاٍّا ٍ واّؼ رؽذ ،واّؼ ؽهفافیت ٍ صٍلیهذگی

رٍی ًوًَِّای ته ته افزاد ّز گزٍُ ًیش اًجام ؽَد ٍ ًتایج تِ

پَؽؼ خارجی تِ ّوزاُ وهن رًهگ ؽهذى آى در گَعهالِّها اس

دعت آهذُ تا اًجام آسهَىّای آهاری رٍی ًوًَِّای ادغاهی ٍ

ًؾههههاًِّههههای تههههالیٌی عههههٌذرم ووثههههَد هٌگٌههههش اعههههت

تواهی هَارد اًجام ؽَد.

جدٍل  -1هیشاى ٍیتاهیي  ٍ E ،Aعٌاصز وویاب عزم ادغام ؽذُ ( )Pooledعِ گزٍُ هختلف تلیغِ
ٍیتبهیي A

ٍیتبهیي E

سلٌیَم

هس

زٍی

هٌگٌص

µg/dl

ppm

µg/ml

µg/dl

µg/dl

µg/dl

تلیسِّبی  12تب  13هبِّ

33/8

3/18

0/098

106

120

15/2

تلیسِّبی تلقیح ضدُ تب زٍش  45آثستٌی

32/9

2/96

0/12

100

114

16/8

تلیسِّبی آثستي  4تب  5هبِّ

40/2

3/56

0/086

104

124

14/7

فساسٌجِّب
گسٍُّب
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Abstract
One of the most important principles of cattle breeding is rearing and feeding of replacement calves. In this
clinical survey three groups, consisting of 12-13 months old heifers, inseminated heifers up to 45 days of
gestation and 4-5 months pregnant heifers suffering from nutritional problems which exhibited clinical signs of
decreased growth rate, general debility, poor coat growth and discoloration and infertility were selected for
pooled blood sampling and analysis of vitamin A, E and selenium, copper, zinc and manganese values. There
was clear deficiency of vitamin E and manganese while selenium deficiency was slight correlating with clinical
signs. It is suspected that improper and mouldy feeds presented to these non-lactating groups resulted in
primary and secondary deficiencies of mentioned elements and finally have led to poor growth rate and fertility
insufficiency in affected animals.
Keywords: Trace minerals, Vitamin E, Cattle, Poor growth, Infertility
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