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 چكيده

ماهه نواد بومیا با میانگین وزنی 2تا  8رأس بزغالة نر  81های خونی و عملکردتاداد  برای بررسی تأثیر سطح و نوع کیالت بر فراسنجه
ورم کیالت در کیلوورم مادة خشک  میلی 126/1. جیرة پایة حاوی 0تیمار تامل   2کیلوورم در قالب طرح کامالً تصادفی به  2/2±3/02

 2/1. جیرة پایهه +  8(  22/1ورم کیالت در کیلوورم مادة خشک به تکل سولفات کیالت )سولفات  میلی 22/1. جیرة پایه + 2)تاهد(  
وهرم کیالهت در کیلهوورم     میلی 22/1. جیرة پایه + 4  (2/1ورم کیالت در کیلوورم مادة خشک به تکل سولفات کیالت )سولفات  میلی

ورم کیالت در کیلوورم مهادة خشهک بهه     میلی 2/1. جیرة پایه + 2( و 22/1مادة خشک به تکل کیالت ولوکوهپ،ونات )ولوکوهپ،ونات 
 قسهمت  2/1خود  ةریکه در ج ییها هبزغال(اخ،صاص داده تدند. مادة خشک مصرفی 2/1تکل کیالت ولوکوهپ،ونات )ولوکوهپ،ونات 

دریافت کردندا بیش،ر از وروه تاهد بود. وزن نوایی و میهانگین افهزایش وزن روزانهها تحهت     ولوکوهپ،ونات از منیع  اکیالت میلیون در
جهود  طور ماناداری باالتر از سایر تیمارها بود. با این و کنندة سطح باالتر کیالت به تأثیر سطح مکمل قرار ورفت و در تیمارهای دریافت

مکمل کیالت بر میزان ولوکز و وی،امین رریب تیدیل خورا ا تفاوت ماناداری بین تیمارها نداتت و تنوا تفاوت عددی مشاهده تد. 

02B  از نظر ولوکز با تیمهار   2/1بود. هرچند تیمار ولوکوهپ،ونات  2/1سرم تأثیروذار و بیش،رین تفاوت مربوط به تیمار ولوکوهپ،ونات
کنندة کیالت مانادار نیود. تیمارهای کیالهت تهأثیر مانهاداری بهر      اداری داتت. اما تفاوت آن با سایر تیمارهای دریافتتاهد تفاوت مان

طهوری کهه    طور کلی سطح کیالت تأثیر ماناداری بر عملکهرد بزهها داتهت بهه     های بیوتیمیایی سرم و هماتولوژی ندات،ند. به فراسنجه
 12/1شک و افزایش وزن روزانة بیش،ری تد. ن،ایج تحقیق حاررا نشان داد کهه سهطح نیهاز    سطوح باالتر کیالت سیب مصرف مادة خ

ورم کیالت در روز که برای بزها تایین تدها در محدودة مرزی نیاز قرار دارد. مکمل آلی کیالت در تهکمیها بهازده بو،هری بهرای      میلی
 ورم بر کیلوورم مادة خشک بود. میلی 22/1بو،ر از سطح  2/1و همچنین ولوکز داتت و عملکرد بزها در سطح  02Bساخت وی،امین 

 .02Bهای پرواریا کیالتا ولوکزا وی،امین  بزغالها جیره ها: واژه كلید
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 مقدمه

ای کهه در دامنهة    کمیود کیالت در نشخوارکنندوان چراکننده

ها از نواحی ورمسیری تا منهاطقی   ها و اقلیم وسیای از خا 

ای  راکنده بودندا بهه تهکل وسه،رده   با درجة حرارت سرد پ

های تکمیه برای سن،ز  میکرواروانیسم[. 22دیده تده است]

درصهد از ایهن    4/4به کیالت نیاز دارنهد  زیهرا    02Bوی،امین

طور طییاهی بهه    کیالتا بهدهد.  وی،امین را کیالت تشکیل می

تهودا مقهدار انهد      مقادیر زیادی در داخل بدن ذخیره نمی

تواند به راح،ی به داخل تکمیه یا روده  میذخیره تده نیز ن

تواند از آن  های تکمیه می بروردد. یانی مکانی که میکروب

اسههه،فاده کنهههد. بنهههابراین   02Bبهههرای سهههن،ز وی،هههامین  

نشخوارکنندوان باید به طور مهداوم در جیهرها بهرای سهن،ز     

در حیوانهاتا  . [2ا کیالت کافی دریافهت کننهد]  02Bوی،امین 

اک،ور دو آنهزیم م،یهل مالونیهل کهوآنزیم آ     کوف 02Bوی،امین 

وسهاز   موتاز و م،یونین سن،از اسهت و بنهابراین در سهوخت   

 [.28انرژی و پروتئین بسیار حائز اهمیت است ]

یکی از عوارض کمیود کیالهتا کهاهش سهن،ز وی،هامین     

02B خونی منجر تهود   تواند به کم است که به نوبة خود می

ههای دریافهت کننهدة     بهره  انهد کهه بزهها و    [. نشان داده06]

کنندة  های با کیالت کم در مقایسه با تیمارهای دریافت جیره

ههای قرمهزا هموولهوبین و     مکمل کیالهت تهمارش ولیهول   

ههای   [. از فراسهنجه 24و  4تهری داته،ند]   هماتوکریت پایین

بیوتیمیایی سرم یا پالسما کهه ممکهن اسهت تحهت تهأثیر      

ههای   وکزا آنهزیم تهوان بهه وله    سطوح کیالت قرار ویرند می

آلکالین فسفاتازا آسپارتات تهرانس آمینهازا آالنهین تهرانس     

آمینازو پروتئین سرم اتاره کرد. در تحقیقی که بر واوههای  

هلش،این انجام تدا تفاوتی در میزان ولوکز پالسما در بهین  

کننهههدة کربنهههات کیالهههتا کیالهههت   تیمارههههای دریافهههت

[. 8هده نشهد ] تزریقهی مشها   02Bولوکوهپ،ونات یا وی،امین 

هرچندا برخالف این ن،هایجا در تیمارههای دریافهت کننهدة     

کیالت به تکل کربنات و پروتئیناتا مقدار ولوکز خون در 

مقایسه با تیمار تاهد در واوههای اخ،هه افهزایش داتهت و     

این افزایش در مقایسه بین کربنات کیالت با پروتئینهات بهه   

ههای آلکهالین    نهزیم [. افزایش آ28نفع تیمار پروتئینات بود]

فسفاتاز و آسپارتات ترانس آمیناز و همچنین پهروتئین کهل   

های دچار کمیود کیالهت   کنندة جیره سرم در بزهای دریافت

ویری محققهانا یکهی    [. براساس ن،یجه4وزارش تده است]

از عالئم وقوع لیپیدوز کیهدی کهه ناتهی از کمیهود کیالهت      

 [.3] استا افزایش آنزیم آلکالین فسفاتاز است

حیوانات نشخوارکننده نسیت به غیرنشخوارکنندوان در 

تر هس،ندا و در این بین ووسفند  برابر کمیود کیالت حساس

[. اح،یاجههات کیالههت 07تههر اسههت] از وههاو و بههز حسههاس

وهرم   میلهی  12/1کیلهوورم وزن در حهدود    21ای بها   بزغاله

ورم  میلی 2/1-0/1[. توصیة مقادیر 07کیالت در روز است ]

الت بر کیلوورم مادة خشک در ووسفند عمهدتاً براسهاس   کی

تحقیقاتی است کهه روی حیوانهات چراکننهده انجهام تهده      

[. بز اغلب در محدودة بین ووسفند و واو در نظر 24است ]

ا 6ا 2ا 0ورف،ه تده است. هرچندا براساس چندین تحقیق ]

ورم کیالت بر کیلهوورم مهادة    میلی 2/1-0/1[ سطح 24و  3

یاجات میکروبی تکمیه بهه کیالهت بهرای سهن،ز     خشک اح،

کنهد. برخهی    را در ووسفند یا بهز تهأمین نمهی    02Bوی،امین 

محققان این باور عمومی را کهه بزهها نسهیت بهه ووسهفند      

انهد و بها    حساسیت کم،ری به کمیود کیالت دارند رد کهرده 

و  4انهد]  تحقیق بر بزهای عمانی این ادعا را مهردود دانسه،ه  

های ما مشخن ساخ،ه ن،هایج قطاهی    ه بررسی[. تا آنجا ک3

دربارة مقایسة منابع کیالت و تأثیر آنوا در بز موجود نیست. 

بنابراین تحقیق حارر با این هدف طراحی تد کهه اثهر دو   

نوع مکمل کیالت )ماهدنی در برابهر آلهی( را در دو سهطح     

ورم بر کیلوورم مادة خشک( بهر برخهی    میلی 2/1و  22/1)

یوتیمیایی سهرما همهاتولوژی و عملکهرد در    های ب فراسنجه

 های نر بررسی کند. بزغاله
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 ها مواد و روش

سهیناا همهدانا    این تحقیق در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه بوعلی

ماهه 2تا 8رأس بزغالة نر  81انجام تد. تاداد  0874در سال 

کیلهوورم پهس از    3/02±2/2نواد بهومیا بها میهانگین وزنهی     

یری بهه مهدت دو هف،هه و دریافهت     پهذ  وذراندن دورة عادت

 2داروهای رد انگل و واکسیناسیونا به صورت تصادفی بهه  

وهرم کیالهت در    میلی 126/1. جیرة پایة حاوی 0تیمار تامل  

وهرم   میلی 22/1. جیرة پایه + 2کیلوورم مادة خشک )تاهد(  

کیالت در کیلوورم مادة خشهک بهه تهکل سهولفات کیالهت      

وهرم کیالهت در    میلهی  2/1پایهه +  . جیرة 8(  22/1)سولفات 

کیلوورم مادة خشک بهه تهکل سهولفات کیالهت )سهولفات      

ورم کیالت در کیلوورم مهادة   میلی 22/1. جیرة پایه + 4(  2/1

خشههک بههه تههکل کیالههت ولوکوهپ،ونههات )ولوکوهپ،ونههات 

وهرم کیالهت در کیلهوورم    میلهی  2/1. جیرة پایه + 2( و 22/1

پ،ونهات )ولوکوهپ،ونهات   مادة خشک به تکل کیالت ولوکوه

صهورت طهرح کهامالً     ایهن پهووهش بهه   ( تقسیم تهدند.  2/1

ها با روش آزمون توکی و  تصادفی انجام تد. مقایسة میانگین

انجام تد. در مقایسة میانگین صفاتی کهه   12/1فرض خطای 

ههای   در آنوا مشاهدة از دست رف،ه وجود داتهت از میهانگین  

سه،فاده تهد. تجزیهة    تصحیح تده براساس حداقل مرباات ا

انجام تهد.   2/7ویرایش  SASافزار  ها با کمک نرم آماری داده

 21-02ههای نهر بها وزن بهین      جیرة پایه براساس نیاز بزغالهه 

[ طوری تنظیم تد که تمامی اح،یاجات غهذایی  07کیلوورم ]

 (.0این حیوانات را تأمین کند )جدول 
 

 بر حسب درصدی از مادة خشک 1و جیرة پايه. اجزاء و تركیب شیمیايي مواد خوراكي 1جدول 

 مغذیمواد 

  مادة خوراکی و سوم آن از جیره 

 
 یونجه

 درصد( 60)

 دانة جو

 درصد( 81)

 سویا

 درصد( 7)
 

  2/78 78 2/72  خشک )درصد( ةماد

  68/72 2/72 32/71  مادة خشک( آلی )درصد ةماد

  7/44 2/02 2/04  (مادة خشک پروتئین خام )درصد

  0/2 62/0 6/0  (مادة خشک اتری )درصد ةصارع

  28/22 12/21 82/24  (مادة خشک )درصد الیاف نامحلول در تویندة خنثی

  7/02 60 42/21  (مادة خشک )درصد کربوهیدرات غیرفییری

  82/2 3/4 08/7  (مادة خشک )درصدخام خاکس،ر 

  03/8 14/8 02/2  )مگاکالری بر کیلوورم مادة خشک( وساز انرژی قابل سوخت

  8/1 16/1 82/0  کلسیم )درصد(

  20/1 48/1 22/1  فسفر )درصد(

  24/1 20/1 07/1  منیزیم )درصد(

  28 3/07 2/22  (ورم بر کیلوورم مادة خشک میلیروی )

  20 8/7 2/01  (ورم بر کیلوورم مادة خشک میلی)مس 

  032 2/72 042  (ورم بر کیلوورم مادة خشک میلی)آهن 

  0/1 14/1 17/1  ورم بر کیلوورم مادة خشک( کیالت )میلی

 ویری تدند. [ محاسیه و سایر اجزاء جیره اندازه07وساز براساس جداول ] سوخت مقدار انرژی قابل .0
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روز انجهام پهذیرفت و در آن تهأثیر     22این آزمایش در 

های عملکردی بزها تامل افزایش وزنا  تیمارها بر فراسنجه

ههای   ف خورا  و رهریب تیهدیل غهذاییا فراسهنجه    مصر

ا ولههوکزا فاالیههت 02Bبیوتههیمیایی سههرم تههامل وی،ههامین  

های آلکالین فسفاتازا آسپارتات ترانس آمینازا آالنهین   آنزیم

ترانس آمینازا پروتئین کلا واما ولوتامیل ترانسهفرازا بیلهی   

ای خهههون و همچنهههین   روبهههینا کهههراتینین و ازت اوره 

ههای قرمهز    ماتولوژی تامل تمارش ولیهول های ه فراسنجه

ههای   خونا هماتوکریتا هموولوبینا م،وسط اندازه سهلول 

قرمزا مقدار هموولوبین به ازای ههر ولیهول قرمهزا انهدازة     

های سهفید و   سلول به ازای هر ولیول قرمزا تمارش ولیول

 ها در آن بررسی تد. لمفوسیت

تهدند و در  های انفرادی قهرار داده   ها در جایگاه بزغاله

( با جیرة کامالً 06  11و  3  11دو نوبت صیح و بادازظور )

طور دائم در اخ،یارتهان بهود.    مخلوط تغذیه تدند و آب به

ویری تدند ولهی بهه دلیهل     مواد مادنی و کیالت آب اندازه

اینکه مقدار کیالهت آب بسهیار نهاچیز بهود در جهدول وارد      

ایشی )روز صهفر(  ها در اب،دای دورة آزم نشده است. بزغاله

ایا قیهههل از نوبهههت  و پهههس از آن در فواصهههل دوهف،هههه 

ساعت ورسنگی و تشهنگی   06دهی صیح و پس از  خورا 

کشی تدند. مقدار خورا  مصرفی و باقیمانده خورا   وزن

روزانه توزین و ثیت تد. مقدار خورا  روزانه با توجه بهه  

درصهد   01تها   2پسماند روز قیل طهوری تنظهیم تهد کهه     

انده دات،ه باتهد. مکمهل سهولفات کیالهت )محصهول      باقیم

بهود و کیالهت    CoSO4.7H2Oترکت مر  آلمان( به تکل 

( از COPROآمریکا با نام تجاری  ZinProولوکوهپ،ونات )

ههای کیالهت    ترکت یسنامور توران تویه تد. نخست مکمل

عنوان حامل مخلوط تدند.  با کنجالة سویای آسیاب تده به

زان خهورا  مصهرفی روزانهة ههر بهزا      سپس با توجه به می

مقههدار ماینههی از مخلههوط مکمل+کنسههان،ره کههه ماههادل بهها 

قسمت در میلیون مهورد نظهر بهود     2/1و  22/1های  غلظت

دههی صهیح مخلهوط     بردات،ه تهد. در ههر نوبهت خهورا     

مکمل+کنسان،ره به همراه بخش کنسان،ره خورا  در اخ،یار 

 بزها قرار ورفت.

هر  وداج در روزههای صهفرا   ویری از طریق سیا خون

دهههی صههیح و   [ و قیههل از خههورا  6آزمههایش] 22و  82

منظور جلهوویری از تهابش نهور بهه      کشی انجام تد. به وزن

ههای آزمهایش    لولهه  02Bها و از بهین رفه،ن وی،هامین     نمونه

لی،ری توسهط فویهل آلومینیهومی پوتهیده      میلی 01ونوجکت

 21مهدت   های خون بهه  تدند. برای جداسازی سرما نمونه

وهراد سهان،ریفیوژ    درجة سان،ی 4دور و دمای 8111دقیقه با 

لی،هر از سهرما بها سهمپلر بهه داخهل        میلهی 2تدند و مقهدار  

درجة  -21لی،ری ریخ،ه و در دمای  میلی 2های  میکروتیوب

ویری وی،هامین   وراد تا زمان آنالیز نگوداری تد. اندازه سان،ی

02B 02،هامین  سرم با اس،فاده از کیت االیزای ویB   تهرکت(

Monobind      ساخت کشور آمریکها( انجهام تهد. بهرای ایهن

 microplateمنظور از دس،ورالامل کیت آزمایشی و دس،گاه 

reader   مهدل(Rayto RT-2100C اسهه،فاده )سههاخت چههین

کردند. اساس این آنالیز برپایة آنالیز آنزیمی رقاب،ی تأخیری 

الیهت  ا فاBUNویهری غلظهت ولهوکزا     است. بهرای انهدازه  

های آسپارتات آمینوترانسفرازا آالنهین تهرانس آمینهازا     آنزیم

ا واماولوتامیههل ترانسههفرازا  روبههین آلکههالین فسههفاتازا بیلههی

های مربهوط بهه روزههای     پروتئین کل در سرم خونا نمونه

به آزمایشگاه تشخین پزتکی ارسال و بها   22و  82صفرا 

سهاخت  Hitachi 912اس،فاده از دسه،گاه اتوآنهاالیزر )مهدل    

های آزمایشی )ترکت پهارس آزمهون(    کشور ژاپن( و کیت

ههای   ویهری و محاسهیة فراسهنجه    آنالیز تدند. بهرای انهدازه  

های خون از دس،گاه سلول تهمار اتوماتیهک    خونی درنمونه

(Sysmex مدلKX – 21 N.اس،فاده تد ) 

برای صفاتی مثل وزن بهدنا خهورا  مصهرفیا رهریب     

 0مواد خهوراکی از مهدل آمهاری    تیدیل غذاییا قابلیت هضم 

 تد. عنوان کوواریت درنظر ورف،ه  اس،فاده تد و وزن اولیه به
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(0) Yij = µ + Ti +eij 

ا اثهر  µام   jام در تکهرار   iا مقدار مشاهدة تیمار Yijکه 

اثرخطای آزمهایش مربهوط    اeijام و  iا اثر تیمار Tiمیانگین  

 ام است.  jام در تکرار  iبه تیمار 

در  MIXEDهای خهونی بها اسه،فاده از رویهه      هفراسنج

 تجزیه تدند. 2( برای مدل 2/7)نسخه  SASافزار  نرم

(2  ) Yijk= µ+Ti+Dj+TDij+Ea + Eb 

ا اثهر تیمهار    Tiا میانگین کل م،غیر مورد بررسهی   µکه 

Dj  ا اثر زمانTDijکنش تیمهار و زمهان     ا برهمEa  ا خطهای

  ا خطای فرعی بود.Ebاصلی  و 

 

 و بحث نتایج

آمهده اسهت.    2ها در جدول  ن،ایج مربوط به عملکرد بزغاله

 5/0هايي كعه در جیعرة خعود     بزغالهمادة خشک مصرفی 

ولوکوهپ،ونهات دریافهت   از منبع  كبالت میلیون در قسمت

 (. >12/1pکردند بیش،ر از وروه تاهد بود )

وزن نوایی و میانگین افزایش وزن روزانه تحهت تهأثیر   

کنندة سهطح   ورفت و در تیمارهای دریافتنوع مکمل قرار 

طور ماناداری باالتر از سایر تیمارها بهود. بها    باالتر کیالت به

این وجود رریب تیهدیل خهورا  تفهاوت مانهاداری بهین      

تیمارها نداتهت و تنوها تفهاوت عهددی مشهاهده تهد. در       

ورم کیالهت   میلی 126/1تحقیق حارر نیز جیرة پایها حاوی 

رسهد بها دادن    شک بود که بهه نظهر مهی   در کیلوورم مادة خ

ورم کیالت بر کیلوورم مادة خشک ن،وانست نیاز  میلی 22/1

 2/1های درحال رتد را تأمین کند و افهزودن سهطح    بزغاله

وهرم بهر    میلهی  2/1ورم سیب بویود رتد تهد. سهطح    میلی

هها   ای بهرای عملکهرد بهره    کیلوورم مادة خشک سطح بوینه

 .[24و  6]وزارش تده است 

 

 های نر هاثر سطح و نوع كبالت بر مادة خشک مصرفي، میانگین افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي بزغال .2جدول 

 0تیمارهای آزمایشی
 وزن اولیه

 )کیلوورم(

 وزن نوایی

 )کیلوورم(

 مادة خشک مصرفی

 )ورم در روز(

 میانگین افزایش وزن روزانه

 )ورم در روز(
 رریب تیدیل

b31/22 b62/612 b18/27 27/01 83/03 تاهد  

b02/23 ab11/617 b21/22 28/01 68/02 22/1سولفات   

ab42/27 ab24/622 a07/20 22/7 33/02 2/1سولفات   

b33/23 ab48/602 b80/60 23/01 02/03 22/1ولوکوهپ،ونات   

a22/81 a26/632 a68/21 23/7 86/02 2/1ولوکوهپ،ونات   

SEM 
22/0 02/0 67/22 32/2 24/1  

Pvalue 62/1 118/1 122/1 114/1 774/1 تیمار  

قسمت در میلیون  22/1  جیرة پایه + سولفات کیالت )22/1قسمت در میلیون عنصر کیالت(ا سولفات  126/1. تاهد  جیرة پایه )0

کیالت    جیرة پایه +22/1قسمت در میلیون کیالت(ا ولوکوهپ،ونات  2/1  جیرة پایه + سولفات کیالت )2/1کیالت(ا سولفات 

 قسمت در میلیون کیالت(. 2/1  جیرة پایه + کیالت ولوکوهپ،ونات )2/1قسمت در میلیون کیالت(ا ولوکوهپ،ونات  22/1ولوکوهپ،ونات )

SEM  ها خطای اس،اندارد میانگین 
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 های نر هو گلوكز سرم در بزغال 12Bاثر سطح و نوع مکمل كبالت بر ويتامین  .3جدول 

 ولوکز

 (لی،ر ورم بر دسی میلی)

 02Bوی،امین 

 لی،ر( )پیکوورم بر میلی
 0تیمارهای آزمایشی

b00/26 c2/806 تاهد 

ab21/27 c1/821  22/1سولفات 

ab26/23 bc4/872  2/1سولفات 

ab64/61 ab3/214 22/1هپ،ونات ولوکو 

a11/62 a8/618 2/1هپ،ونات ولوکو 

23/0 8/83 SEM 
124/1 1110/1> Pvalue تیمار 

قسهمت در میلیهون    22/1  جیهرة پایهه + سهولفات کیالهت )    22/1قسمت در میلیون عنصر کیالت(ا سهولفات   126/1جیرة پایه ). تاهد  0

  جیههرة پایههه + کیالههت 22/1قسهمت در میلیههون کیالههت(ا ولوکوهپ،ونهات    2/1  جیههرة پایهه + سههولفات کیالههت ) 2/1کیالهت(ا سههولفات  

 قسمت در میلیون کیالت(. 2/1  جیرة پایه + کیالت ولوکوهپ،ونات )2/1ولوکوهپ،ونات قسمت در میلیون کیالت(ا  22/1ولوکوهپ،ونات )

SEM  ها خطای اس،اندارد میانگین 

 

ناتی از کمیود  02Bدر نشخوارکنندوانا کمیود وی،امین 

کیالتا سیب کاهش مصرف خورا  و کاهش افزایش وزن 

. همچنین م،وسط افزایش وزن روزانهة  [20]تود  روزانه می

واوهای پرواری در تیمارهای دریافت کنندة کیالت در کهل  

دورة پایانی بهاالتر بهودا امها در دورة رتهد واوهها تفهاوت       

کنندة کیالهت   ماناداری بین تیمار تاهد و تیمارهای دریافت

. در تحقیقی بهر  [28]از دو منیع مادنی و آلی مشاهده نشد 

شک ووسفندا م،وسط افزایش وزن روزانه و م،وسط مادة خ

کنندة کیالهت بهاالتر از تیمهار     مصرفی در تیمارهای دریافت

تاهد بهود و همچنهین رانهدمان افهزایش وزن بهه خهورا        

. همچنهین در  [03]مصرفی نیهز تفهاوت مانهاداری داتهت     

کنندة   تحقیق بر ووسفند نشان داده تد که تیمارهای دریافت

کیالت نسیت به تاهد ات،وا و افزایش وزن باالتری داته،ند  

ههایی کهه از نظهر میهزان      . در واوهای اخ،ه نیهز جیهره  [24]

ای هس،ند تأثیر نامطلوبی بر  کیالت در سطح مرزی یا حاتیه

 . [22]وذارند عملکرد می

 8و ولوکز سرم در جدول  02Bن،ایج مربوط به وی،امین 

تود مکمل کیالهت بهر    طور که مشاهده می آمده است. همان

تأثیروهذار و بیشهه،رین   سههرم 02Bمیهزان ولههوکز و وی،هامین   

بهود. هرچنهد    2/1تفاوت مربوط به تیمهار ولوکوهپ،ونهات   

از نظهر ولهوکز بها تیمهار تهاهد       2/1تیمار ولوکوهپ،ونهات  

تفاوت ماناداری داتت  اما تفاوت آن بها سهایر تیمارههای    

 کنندة کیالت مانادار نیود. دریافت

عنهوان تاخصهی از ورههایت    همهواره بهه   02Bوی،هامین  

تود. در تحقیق حارهرا اثهر    و تغذیه اس،فاده می کیالت بدن

کهامالً مشهوود    02Bمثیت مکمل کیالت بر غلظهت وی،هامین   

در تیمارههههای  02Bاسهههت. غلظهههت سهههرمی وی،هههامین   

ولوکوهپ،ونات بیش،ر از تیمارههای سهولفات بهود کهه بیهان      

کند مکمل آلی یها همهان ولوکوهپ،ونهات کیالهتا بهرای       می

قابلیت دس،رسی بیشه،ری دارد.  های تکمیها  میکرواروانیسم

وهرم بهر کیلهوورم مهادة      میلهی  2/1افزودن کیالت در سطح 

و  02Bخشک در ووسهفند ایرانهی سهیب افهزایش وی،هامین      

ولوکز خون تد  اما بهاالتر از آن تهأثیر مانهاداری بهر ایهن      

ههای   [. افزودن کیالهت بهه جیهره   2و  0پارام،رها نگذاتت ]
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لهت بهر کیلهوورم مهادة     وهرم کیا  میلهی  13/1تا  12/1حاوی 

خشک در واوهای نر در حال رتد سهیب افهزایش غلظهت    

[. برخهی محققهان نیهز    20پالسما و کیهد تهد ]   02Bوی،امین

[. طیهق وهزارش ایهن    28ن،ایج مشابوی را وزارش کردنهد ] 

محققانا افزایش سطح مکمل کیالت از دو منیع م،فاوت در 

در  02Bجیرة واوهای اخ،ها سیب افزایش غلظهت وی،هامین   

تود  امها نهوع مکمهلا تهأثیری در میهزان سهن،ز        پالسما می

ههای نهر موربهان     ندارد. در تحقیقهی روی بهره   02Bوی،امین 

طور مانهاداری   ورم کیالت به میلی 2/1وزارش تد که سطح 

ههای   بهاالتری در بهره   02Bو تاهد وی،هامین   22/1از سطح 

وهرم   میلهی  0درحال رتد داتت  اما تفهاوت آن بها سهطح    

سهرم در بزههای    02B[. در بهز نیهز وی،هامین    6ادار نیود ]مان

دچار کمیود کیالت نسیت به بزهای دریافهت کننهدة مکمهل    

[ کهه  2لی،هر رسهید ]   پیکهوورم بهر میلهی    041افت کرد و به 

 [.  02تر از سطح طییای وزارش تده برای بزها است ] پایین

ویهری وی،هامین    ویری غلظت ولوکز در کنار اندازه اندازه

02B   02رروری است چون وی،هامینB  عنهوان کوفهاک،ور    بهه

کهوآنزیم آ موتهاز در تیهدیل پروپیونیهک      مالونیهل  آنزیم م،یل

[ و هروونهه کمیهود   7اسید به سوکسینیک اسید نقش دارد ]

توانهد بهه کهاهش فاالیهت ایهن آنهزیم و        ا مهی 02Bوی،امین 

م،ااقیاً افت ولوکز خون بیانجامد. در تحقیق حارر غلظهت  

تها   22سرمی در تمامی تیمارها در محدودة طییاهی ) ولوکز 

لی،ر( است. در ووسفندا کمیود کیالهت   ورم بر دسی میلی 61

تود و این موار  وساز پروپیونات می باعث نقن در سوخت

تواند به کاهش قند خون منجر تود. زیهرا   وساز می سوخت

[. در واوهای تیردهی کهه  24یابد ] ولوکونئوژنز کاهش می

کردنهد  غلظهت    ،لفی از کیالهت را دریافهت مهی   سطوح مخ

 [.02ولوکز سرم تفاوت ماناداری با هم نداتت]

درتحقیق حارر با مقایسة بین ن،ایج عملکرد و وی،هامین  

02B تود که افزایش کیالت جیهرها سهیب    سرما مشاهده می

و م،ااقیاً بویود عملکرد نسهیت بهه    02Bبویود تولید وی،امین 

دربهارة عملکهردا بایسه،ی در نظهر     تیمار تاهد تهده اسهت.   

سههطح مکمههل کیالههت  02Bداتههت کههه بههرخالف وی،ههامین  

کیالت عالوه بر نقشی که در سهن،ز  تأثیروذار بودها نه نوع آن. 

داردا نقش دیگری نیز در دس،گاه وهوارش ایفها    02Bوی،امین 

ههای   کندا که کمک به هضهم فییهر خصوصهاً در خهورا      می

رسد افهزودن مکمهل    نظر می به[. 04کیفیت است] ای کم علوفه

 02Bکیالت در مقادیری بهیش از آنچهه بهرای سهن،ز وی،هامین      

وهرم بهر کیلهوورم مهادة      میلهی  82/1تا  22/1رروری است )

تهود.   ای مواد خوراکی مهی  خشک( سیب بویود هضم تکمیه

در تحقیق حاررا عدم تفاوت مانادار بین نوع مکمل کیالهت  

روع اسهت کهه کیالهت در    در افزایش عملکرد بیانگر این مو

قالب سهولفات یها ولوکوهپ،ونهات در داخهل تهکمیه تهأثیر       

ای دات،ه است و عامهل موهم سهطح     مشابوی بر هضم تکمیه

 عنصر بوده استا که توانس،ه عملکرد را بویود بخشد.

ههای نهرا تهأثیر     افزودن مکمل کیالهت در جیهرة بزغالهه   

لکهالین  های بیوتیمیایی سهرم تهامل آ   ماناداری بر فراسنجه

فسفاتازا پروتئین کلا واماولوتامیل ترانسفرازا بیلی روبهینا  

آسپارتات آمینوترانسفرازا آالنین ترانس آمینهازا کهراتینین و   

 (. 4ای خون نداتت )جدول  ازت اوره

فاالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم در بزهایی که مکمهل  

واحهد بهر    082تها   008کردند در محدودة  کیالت دریافت می

لی،ر باقی ماند ولی در تیمار تاهد کهه دچهار کمیهود کیالهت     

واحهد بهر لی،هر     624بهه   021بودند مقدار آلکالین فسفاتاز از 

[. سطح طییای آلکالین فسفاتاز سرم برای بز 3افزایش داتت]

[. در تحقیق 00المللی بر لی،ر است ] واحد بین 832تا  22بین 

در تمهامی   22روز حارر فاالیت آنزیم آلکهالین فسهفاتاز تها    

[ 02و3تیمارها در محدودة طییای بود. در برخهی تحقیقهات ]  

وهرم کیالهت بهر     میلی 0/1اند که سطوح کم،ر از  وزارش کرده

کیلوورم مادة خشک در بزا به بیماری کید سهفید ووسهفندی   

ههای   رو فراسهنجه  ایهن    انجامهدا از  و آسیب کیدی در آنوا می

ها  از ورایت سالمت کید دام بیوتیمیایی سرم آنالیز تدند تا

در تروع آزمایش و در ادامهة تحقیهق مطمهئن تهده و آثهار      

 کمیود اح،مالی کیالت در تیمار تاهد بررسی تود.
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 های نر هدر بزغال شناسي خونهای  هاثر نوع و سطح مکمل كبالت بر فراسنج .5جدول 

LYM 

بههههههر  ×018)

 میکرولی،ر(

WBC 

بههههههر  ×018)

 میکرولی،ر(

MCHC 

بهههر  )وهههرم

 دسی لی،ر(

MCH 

 )پیکوورم(

MCV 

 )فم،ولی،ر(

Hb 

)وههرم بههر 

 دسی لی،ر(

PCV 

 )درصد(

*
RBC 

بههههههر  ×016)

 میکرولی،ر(

تیمارهههههههههای 

0آزمایشی
 

 تاهد 22/02 10/07 21/3 8/002 7/28 76/42 28/02 37/3

 22/1سولفات  38/02 72/28 21/3 1/002 7/87 78/84 62/02 32/2

 21/1سولفات  80/03 62/22 80/7 4/001 2/21 22/87 23/04 81/7

03/7 01/02 12/46 4/24 7/002 33/3 26/22 44/03 
ولوکوهپ،ونهههات 

22/1 

72/2 33/04 77/82 2/42 4/007 07/3 17/22 00/03 
ولوکوهپ،ونهههات 

21/1 

23/1 72/1 22/4 78/2 72/0 41/1 62/2 7/1 SEM 
46/1 08/1 03/1 83/1 122/1 07/1 22/1 72/1 Pvalue تیمار 

 *RBCهای قرمز خون     تمارش ولیولPCV  هماتوکریت  Hb  هموولوبین  MCV  های قرمز   م،وسط اندازة سلولMCH  ازای    مقدار هموولهوبین بهه

 ها   لمفوسیتLYMهای سفید و   تمارش ولیولWBC  اندازة سلول به ازای هر ولیول قرمز  MCHCهر ولیول قرمز  

قسهمت در میلیهون کیالهت(ا سهولفات      22/1  جیرة پایه + سولفات کیالت )22/1در میلیون عنصر کیالت(ا سولفات  قسمت 126/1. تاهد  جیرة پایه )0

قسهمت در میلیهون    22/1  جیرة پایهه + کیالهت ولوکوهپ،ونهات )   22/1قسمت در میلیون کیالت(ا ولوکوهپ،ونات  2/1  جیرة پایه + سولفات کیالت )2/1

 قسمت در میلیون کیالت( 2/1رة پایه + کیالت ولوکوهپ،ونات )  جی 2/1کیالت(ا ولوکوهپ،ونات 

SEMها   خطای اس،اندارد بین میانگین 

ههای مهزمن    افزایش آلکالین فسفاتاز اغلهب در بیمهاری  

کیدیا فییروز کیدیا ال،واب کیسة صفرا و بیش،ر مواقهع در  

نقهش   02B[. وی،هامین  21تهود ]  لیپیدوز کیدی وزارش مهی 

ز کلههی پههروتئین دارد و کمیههود آن وسهها مومههی در سههوخت

تواند به افت سطح پروتئین کل سهرم بیانجامهد. بها ایهن      می

وجودا دلیل افت پروتئین کل سرم در بزهای دچهار کمیهود   

را ن،یجههة افههت خههورا  مصههرفی     02Bکیالت/وی،ههامین 

 4/6[. سطح طییای پروتئین کل سرم در بز بهین  3اند] دانس،ه

[. در تحقیهق  00تهده اسهت ]  لی،ر وزارش  ورم بر دسی 2تا 

حارر عدم تفاوت بین تیمارها از نظهر پهروتئین کهل سهرم     

روزا بیانگر این حقیقت است که سهطح کیالهت    22پس از 

در جیرة پایها درحدی پایین نیوده که سیب ایجاد تغییهرات  

وسهاز پهروتئین    وساز کیدی و سوخت باری در سوخت زیان

 بدن تود.

میههل ترانسههفرازا نخسهه،ین آنههزیم سی،وپالسههمی واماولوتا

های کیهدی خفیهف افهزایش     آنزیمی است که ح،ی در آسیب

[. سطح طییای واماولوتامیل ترانسفراز در بز بهین  01یابد ] می

تها   0/1المللی بر لی،ر و بیلی روبهین بهین    واحد بین 21تا  21

[. در 08لی،هر وهزارش تهده اسهت ]     وهرم بهر دسهی    میلی 2/1

دی و رهایاات ناتهی از آن در   بزهایی که دچار لیپیهدوز کیه  

روبین کل  کید بودند سطح واماولوتامیل ترانسفرازسرم و بیلی

[. در مقایسه با وزارش این محققان مشاهده 3افزایش داتت]

روبین کل در  تود که سطح واماولوتامیل ترانسفراز و بیلی می

سرم بزهای تهاهد در تحقیهق حارهر تفهاوت مانهاداری بها       

ندة کیالت ندات،ه است. الی،هه طهول دورة   کن تیمارهای دریافت

که تحقیهق   ماه بود در حالی01[ا 3آزمایش در تحقیق مذکور ]

اخیرا در حدود دو ماه به طول انجامید. سهطح طییاهی بهرای    

آمینازدر بز  آمینوترانسفرازو آالنین ترانس آسپارتات های آنزیم
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المللی بهر لی،هر بیهان     واحد بین 22-02و  281-66ترتیب  به

[. در تحقیق حارر در تمامی تیمارها سهطح  08تده است ]

های عمدتاً کیدی در محدودة طییای قرار داتهت.   این آنزیم

بررسی ورایت پروتئین تاما کهراتینین و اورة خهون نشهان    

دهد که سطح کیالهت در تیمهار تهاهد در حهدی پهایین       می

وساز پروتئین در بدن آنوا اخاللی ایجاد  نیوده که بر سوخت

وهرم کیالهت بهر     میلهی  126/1رسد سهطح   د. و به نظر میکن

وسهاز   کیلوورم مادة خشک در حفظ سطح طییاهی سهوخت  

 پروتئین در بدن کافی باتد.

اثههر سههطح و نههوع مکمههل کیالههت بههر     2در جههدول 

ها آمده است. تیمارهها بهر    تناسی بزغاله های خون فراسنجه

های قرمهز خهونا    تناسی تمارش ولیول های خون فراسنجه

ههای قرمهزا    هماتوکریتا هموولوبینا م،وسط اندازة سهلول 

مقدار هموولوبین به ازای هر ولیهول قرمهزا انهدازة سهلول     

ههای سههفید و   ازای هههر ولیهول قرمههزا تهمارش ولیههول   بهه 

 ها اثر ماناداری ندات،ند.  لمفوسیت

[ بزهای تیمهار تهاهد بها    4در تحقیق حارر برخالف ]

ر کیلهوورم مهادة خشهک    ورم به  میلی 126/1کیالت دریاف،ی 

هههای  کههدام از فراسههنجه تفههاوت مانههاداری از نظههر هههیچ 

کننده کیالت ندات،ند. دلیهل   هماتولوژی با تیمارهای دریافت

تواند به کفایت سطح کیالت جیرة پایه در حفهظ   این امر می

هههای همههاتولوژی در محههدودة طییاههی بروههردد.  فراسههنجه

،هی سهن حیهوان    تفاوت کیالت جیرة پایها وونهها نهواد و ح  

هایی باتند که  کننده در تفاوت توانند عواملی بسیار تایین می

تود. یکی از عوارض کمیود  بین تحقیقات مخ،لف دیده می

اسهت کهه بهه نوبهة خهود       02Bکیالت کاهش سن،ز وی،هامین  

کننهدة   [. بزهای دریافت06خونی منجر تود ] تواند به کم می

وورم کیالت نسیت بهه  ورم بر کیل میلی 0/1ای با حدود  جیره

ماههه  01در پایهان دورة   02Bبزهای تیمار تده بها وی،هامین   

تهر بودنهد    طور ماناداری پهایین  های خونی به ازنظر فراسنجه

[. محققان بیان دات،ند که بزهای مورد آزمایش به میهزان  4]

[ می،ال به کیهد سهفید ووسهفندی    02زیادی تییه به بزهای ]

وهرم بهر    میلهی  10/1ر از ههای حهاوی کم،ه    بودند که جیهره 

کردنهد. کمیهود    کیلوورم مادة خشهک کیالهت دریافهت مهی    

و م،ااقیهاً اخهالل در    02Bکیالت سیب کاهش سن،ز وی،امین 

تهرین   تود. یکی از موهم  سوخت وساز چربی و پروتئین می

وساز چربی تجمع آن در  عوارض ناتی از اخالل در سوخت

کیهد سهفید    های کیدی و ایجاد کید چرب موسهوم بهه   سلول

 وهههای سههفید   ولیههول سههطح طییاههی ووسههفندی اسههت.  

بههر  ×018) 7-2و  02-4ترتیههب  در بههز بههه ههها  لمفوسههیت

هههای سههفید خههون و  ل. سههطح سههلو[08] اسههت میکرولی،ههر(

ها تاخصی از سالمت سیس،م ایمنی حیوان هس،ند  تلمفوسی

حیوانات طهرح حارهر پهیش از    برخی از و با توجه به اینکه 

رو بودند و دورة درمانی را  هلش بیماری روبتروع طرح با چا

ویهری تهدند تها از     هها انهداز  هسپری کرده بودند این فراسنج

وونههه کههه  سههالمت حیوانههات اطمینههان حاصههل تههود. همههان

تود میزان این دو فراسنجه در تمامی تیمارهها در   یمشاهده م

دست آمهده مکمهل    با توجه به ن،ایج به طییای است. ةمحدود

و  02Bدر تکمیه راندمان بو،ری در سن،ز وی،هامین   آلی کیالت

وهرم بهر کیلهوورم مهادة      میلی 2/1م،ااقیاً ولوکز دارد و سطح 

 تود. خشک آن سیب بویود عملکرد بزها می

 

 منابع

( اثر کیالت 0872دل ی و دیرنده ع ) بابایی ما چاتنی [.0]

و فراوری دانة جو بر عملکهردا قابلیهت هضهم مهواد     

ههای   ای و خونی در بره تکمیه های مغذی و فراسنجه
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Abstract 

To evaluate the effect of cobalt source and level on blood parameters and performance, 30 indigenous 

breed male goat kids of 3-5 months age, with an average BW of 17.8±2.5 kg were assigned to five 

treatments in a completely randomized design: 1. Basal diet containing 0.076 mg Co/kg DM (Control), 2. 

basal diet + 0.25 mg Co/kg DM as Co-sulphate (sulphate 0.25), 3. basal diet + 0.5 mg Co/kg DM as Co-

sulphate (sulphate 0.5), 4. basal diet + 0.25 mg Co/kg DM as co-glucoheptonate (glucoheptonate 0.25), 5. 

basal diet + 0.5 mg Co/kg DM as Co-glucoheptonate (glucoheptonate 0.5). Goat kids receiving 0.5 ppm 

of Co from glucoheptonate had higher DMI compared to control. Final body weight and average daily 

gain was affected by the level of Co supplement and was significantly higher in 0.5 ppm receiving 

treatments. However, feed conversion ratio did not differ significantly between treatments and differences 

were only numerical. Cobalt supplements affected serum glucose and vitamin B12 and the highest 

difference was for glucoheptonate 0.5 treatment. Although the glucoheptonate 0.5 treatment differed 

significantly with control, there were no significant differences with other treatments. Cobalt treatments 

had no significant effect on serum biochemical and hematological parameters. In general, the level of 

cobalt had a significant effect on goat performance given that higher levels of cobalt caused greater dry 

matter intake and average daily gain. The results of the present study showed that the requirement level of 

0.07 mg/d for goats is marginally adequate and the organic Co source performed better in the rumen for 

vitamin B12 synthesis and consequently glucoseand goat performance was better at 0.5 as compared to 

0.25 mg Co/Kg DM. 

Keywords: cobalt, fattening ration, glucose, goat kid, vitamin B12. 
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