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 ی اوتقالطی ديرٌ َلطتایه

 3غالمرضا قرباوی، 2بابایی مُدی ،1مرتضی ادیبی
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 eng.adibi.morteza@gmail.com :هزتضی ادیجی، پست الکتزًٍیکی: هسئَل هکبتجبت

  چکیدٌ

 .ی اًتقبل ثَددٍرُهتیًَیي ثز غلظت پالسوبیی ثتب ّیذرٍکسی ثَتیزات عی  -سبسی کزٍمّذف اس ایي هغبلؼِ تؼییي اثز هکول

ّبی هتبثَلیکی ٍ ی ضذت یبفتي تَاسى هٌفی اًزصی، هستؼذ ثَدى دام ثِ ثیوبریًطبى دٌّذُ BHBAافشایص غلظت پالسوبیی 

 در (رٍس پس اس آى 21رٍس قجل اس سایوبى تب  21 ) ّفتِ 6 عی هذتّلطتبیي  رأس گبٍ 45 تؼذاد . کبّص راًذهبى تَلیذ هثل است

 7 ٍ 5 حبٍی ّبیجیزُ ٍ دٍ گزٍُ دیگز ثِ تزتیت (1تیوبر )کزٍم  هکول ی ثذٍىجیزُ گزٍُ اٍل. ضذًذ تقسینراسی 15سِ گزٍُ 

. دریبفت کزدًذ 3ٍ  2ػٌَاى تیوبر رٍساًِ، ثِ ثغَر هتبثَلیکی ٍسى کیلَگزم ّز اسای ثِ کزٍم-هتیًَیي ال کیلَگزم در گزمهیلی 

( mg/dl 02/0 ± 69/0 ٍ 02/0 ± 66/0  ثِ تزتیت) 3ٍ  2تیوبر . تجشیِ ضذ Mixedی ٍ رٍیِ SAS 9.2افشار آهبری زمًّب ثب دادُ

تزی دارای غلظت پالسوبیی ثتب ّیذرٍکسی ثَتیزات پبییي (>05/0P)ثغَر هؼٌی داری ( mg/dl)02/0 ± 82/0  1تیوبر ًسجت ثِ 

ضذ ٍ احتوبالً هٌجز ثِ  یًَیي ثبػث کبّص ایي ضبخصهت -مکزٍ هیلی گزم در کیلَگزم اس ٍسى هتبثَلیکی 7ٍ  5س ٍاستفبدُ اس د. ثَد

 .ضَدکزد تَلیذ هثل هیًزصی ٍ ػولثْجَد ٍضؼیت تَاسى ا

 کريم ، مکملBHBAی اوتقال، گاي َلطتایه، ديرٌ: ياژگان کلیدی

 مقدمٍ

-بدل هٌفی اًزصی ثِ سز هیای ٍ هتبثَلیکی ّستٌذ ٍ در تؼّبی ثبالی فیشیکی، تغذیِعی دٍرُ اًتقبل گبٍّبی پزتَلیذ تحت استزس

در ایي ضزایظ سغح گلَکش ٍ اًسَلیي پالسوب . ثِ هقبدیز سیبدی گلَکش ثزای سبختي الکتَس ًیبس دارًذ حیَاى در ایي دٍرُ .ثزًذ

ی ی ًْبیی آى تطذیذ تَاسى هٌفی اًزصی ٍ تبخیز در ضزٍع چزخًِتیجِ ضَد کِثؼالٍُ هقبٍهت ثِ اًسَلیي ایجبد هی. آیذپبییي هی

یبثذ کِ ًِ تٌْب ثب اثز افشایص هی ثتب ّیذرٍکسی ثَتیزیک اسیذثب ضزٍع تَاسى هٌفی اًزصی غلظت پالسوبیی  .ضَدهی تَلیذ تخوک
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تب کٌَى . کٌذٌفی هیاضتْبیی ٍ تطذیذ تَاسى هکٌذ ثلکِ دام را دچبر ثیفؼبلیت تَلیذ هثلی را هختل هی ،تَلیذهثلی هسیزّبیثز 

کزٍم ػٌصزی است کِ . اًجبم ضذُ است BHBAتَاسى اًزصی گبٍّبی پزتَلیذ ٍ کبّص  پبئیي ثَدىی سهیٌِ اًی درتحقیقبت فزاٍ

ّبی ثتبی کجذ اثزات رسبًی اًسَلیي ٍ گیزًذّبی آى ٍ ّن اس عزیق تحزیک تزضح اًسَلیي اس سلَلّن اس عزیق تبثیز ثز هسیز پیبم

ی ایي ػٌصز اس عزیق ضیز ٍ اًتقبل ثِ ثذى جٌیي سغح آى در ثذى هبدر لیل تخلیِی اًتقبل ثِ دعی دٍرُ. هثجتی در ایي ارتجبط دارد

، هصزف گلَکش، تَلیذ ضیز ی َّرهَى اًسَلیي کٌتزل کٌٌذُ ایٌکِبثیزات هستقین کزٍم ثز اًسَلیي ٍ ثِ دلیل ت. یبثذکبّص هی

ی گبٍّبی تبهیي ایي ػٌصز ضزٍری در جیزُ ی، ثبیذ تَجِ ثیطتزی در سهیٌِ(1996هَات،) ثبرٍری ٍ ٍضؼیت سالهتی گبٍّبست

 .ی اًتقبل ثَدپالسوبیی ثتب ّیذرٍکسی ثَتیزات عی دٍرُّذف اس ایي هغبلؼِ، ثزرسی اثز هکول کزٍم ثز غلظت  .ی داضتزضی

 َامًاد ي ريش

 کیلَهتزی 55 در  ضْزکزد - اصفْبى جبدُ هجبٍرت ٍدر کچَئیِ رٍستبی ًشدیکی در ٍاقغ کَّسبر گبٍداری در تحقیق ایي     

رٍس  21) ّفتِ 6 عی هذتّلطتبیي  رأس گبٍ 45 تؼذاد. اجزاضذ 1390 هبُ اٍاخزتیز تب هبُ خزداد اٍایل اس اصفْبى، غزثی جٌَة

دٍ گزٍُ ٍ ( 1تیوبر )یک گزٍُ ضبّذثِ ػٌَاى راسی تقسین ٍ ثغَر تصبدفی 15سِ گزٍُ  در (رٍس پس اس آى 21قجل اس سایوبى تب 

 گزمهیلی  7 ٍ 5 حبٍی ّبیجیزُ ٍ دٍ گزٍُ دیگز ثِ تزتیت (ضبّذ)کزٍم  هکول ی ثذٍىجیزُ 1تیوبر . قزار گزفتٌذ (3ٍ  2)تیوبر

گیزی ًوًَِ .دریبفت کزدًذ 3ٍ  2ػٌَاى تیوبر رٍساًِ، ثِ ثغَر هتبثَلیکی ٍسى کیلَگزم ّز اسای ثِ کزٍم هتیًَیي-ال کیلَگزم در

افشار ّب ثب ًزمدادُ .اًجبم ضذ پس اس آى 21ٍ  7 قجل اس سایوبى ٍ 7 ٍ 21در رٍسّبی  BHBAخَى ثزای تؼییي اثز تیوبرّب ثز سغح 

  .ّبی تکزارضذُ تجشیِ ضذّب کِ در سهبى تکزار ضذُ ثَدًذ ثصَرت عزح دادُدادُ .تجشیِ ضذ Mixedی ٍ رٍیِ SAS 9.2آهبری 

ی  گبٍّبیی دریبفت کٌٌذُ( لیتز خَىگزم در دسیهیلی)یزات غلظت ثتب ّیذرٍکسی ثَت( خغبی استبًذارد ±)هیبًگیي (. 1)جذٍل 

 .3ٍ  2هتیًَیي ثِ ػٌَاى تیوبر -هیلی گزم در کیلَگزم اس ٍسى هتبثَلیکی هکول کزٍم  7ٍ   5، (ضبّذ)صفز 

± SEM 
  تیوبرّب

3-تیوبر صفبت 2-تیوبر   ضبّذ 

02/0  66/0  b 69/0  b 82/0  a ثتبّیذرٍکسی ثَتیزات اسیذ mg/dl (BHBA) 

 

رًٍذ تغییزات ثتب  ی ًطبى دٌّذُ 1ی ًگبرُ    

ای ی ضص ّفتِدٍرُ ّیذرٍکسی ثَتیزات عی 

هطخص است استفبدُ اس  ّوبًغَر کِ . آسهبیص است
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ی دٍم پس ایي تغییزات اس ّفتِ. ضذُ است BHBAدار هٌجز ثِ کبّص غلظت پالسوبیی هکول کزٍم هتیًَیي ثغَر هَثز ٍ هؼٌی

 .قبثل هطبّذُ است اسضزٍع آسهبیص

 

 

 

 

 

 ی اًتقبلی ضیزی ّلطتبیي عی دٍرُسبسی کزٍم ثز غلظت پالسوبیی ثتب ّیذرٍکسی ثَتیزیک اسیذ گبٍّبتبثیز هکول:  1ی ًگبرُ

 وتایج ي بحث

 02/0 ٍ 69/0 ± 02/0ثِ تزتیت ) ًذتزی ثَددارای غلظت پالسوبیی ثتب ّیذرٍکسی ثَتیزات پبییي 1تیوبر ًسجت ثِ  3ٍ  2تیوبر    

ًیش ( 1997ٍ ثًَتیٌگ، 2007پچَا،) دیگز تحقیقبت ،هغبثق ثب ًتبیج ایي هغبلؼِ mg/dl  (05/0P<.)) 82/0 ± 02/0 در ثزاثز 66/0 ±

تَاًذ ثِ ػلت افشایص حسبسیت اًسَلیي یب افشایص  دّذ کِ هی پالسوب را کبّص هی BHBAهکول کزٍم غلظت  گشارش کزدًذ کِ

تبثیز هکول کزٍم ثز هیشاى هبدُ خطک هصزفی ٍ   .در پبسخ ثِ تغذیِ کزٍم آلی ًطبى دادُ ضذُ است هصزف خَراک ثبضذ کِ 

گبٍّبی تغذیِ ضذُ ثب هکول کزٍم . تِ استتَلیذ ضیز در دٍرُ اًتقبل گبٍّبی ضیزی در تحقیقبت هختلف هَرد ارسیبثی قزار گزف

ثؼالٍُ  (.1997ٍ ثًَتیٌگ، 2004ثزایبى،) اًذهصزف هبدُ خطک ثیطتز ٍ تَلیذ ضیز ثبالتزی را در هقبیسِ ثب گزٍُ کٌتزل داضتِ ،آلی

 ضَدهی (اسیذٍس ٍ کجذچزة، کتَس، جفت هبًذگی، جبثجبیی ضیزداى، تت ضیز)کزٍم ثبػث کبّص اختالالت هتبثَلیکی سایوبى 

. ( 2007پچَا، ) دام کبهالً ضٌبختِ ضذُ ًیستسبسٍکبر تبثیز هکول کزٍم ثز ػولکزد (. 1997ٍ ثًَتیٌگ، 2007ٍ پچَا، 1996هَات،)

تبثیز هثجت هکول کزٍم . (1997ثًَتیٌگ،) کٌذاثزات خَد را اػوبل هیحسبسیت ثِ اًسَلیي  کِ کزٍم اس عزیق تغییز رٍدگوبى هی

ٍ  2004ثزایبى،)در ایي راثغِ هی تَاى ثِ گشارضبتی  (.2007پچَا،)گیزی ثبثت ضذُ استتلقیح، فبصلِ ٍ دٍرُ جفت ثز ضبخص

هکول کزٍم در دٍرُ اًتقبل ثبػث  .اضبرُ ًوَد کِ ًطبى دادُ اًذ هکول کزٍم آلی هیشاى آثستٌی را افشایص هی دّذ (1997ثًَتیٌگ،

ّب تَسظ تقَیت سیستن ایوٌی گبٍّب ٍ گَسبلِ. افشایص هقبٍهت گبٍّبی ضیزی در هجتال ضذى ثِ ثیوبری ٍرم پستبى هی ضَد

ًقص . دّذهکول کزٍم سغح کَرتیشٍل پالسوب را کبّص هی ست کِا هکول کزٍم گشارش ضذُ است ٍ ًطبى دادُ ضذُ

. (1996ٍ ثزگز، 1997ثًَتیٌگ،) فؼبلیت سیستن ایوٌی هطخص ضذُ استضبهل کَرتیشٍل، درکبّص  گلَکَکَرتیکَئیذّب



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

4 

 

صی، کبّص ثتب زی ًتبیج حبصل اس ایي هغبلؼِ ٍ دیگز هغبلؼبت ًطبى اس اثزات هثجت هکول سبسی کزٍم ثز ثبالًس هٌفی اًهجوَػِ

ّبی هتبثَلیسوی اثز ًْبیی خَد ثز کبّص ثیوبری ثبػث ِ است کِّیذرٍکسی ثَتیزیک اسیذ ٍ کبّص اسیذّبی چزة غیز استزیف

 .ضَدهثل کجذ چزة ٍ کتَس ٍ افشایص راًذهبى آثستٌی هی

 :گیری کلیوتیجٍ

َر کیلًگرم يزن متابًلیکی گرم بٍ ازای میلی  7ي  5وطان داد مکمل کريم در سطح ٍ ه مطالعیج ایوتا

 .دارد BHBAَای تًازن مىفی اورژی مثل کاَص ضاخصاثرات مثبت بر 
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Abstract 

The objective of the current study was to investigate the effect of supplementation of Chromium- 

Methionine on plasma BHBA of the Holstein cows in transitional period. Forty five dry cows 

were divided in to 3 different groups for 6 weeks (21 days before and 21 days after parturition). 

Control group received diet without supplementation of chromium. However, cows of treatment 

2 and 3 received 5 and 7 mg/Kg of metabolic body weight. Data were analyzed by SAS 9.2 

software and Mixed procedure as a repeated measurement design. Plasma concentration of 

BHBA for treatment 2 and 3 was significantly lower than control (mg/dl 0.69±0.02, 0.66±0.02 

vs. 0.82±0.02; p<0.05, respectively). Increasing BHBA are considered as more sever negative 

energy balance leading to higher metabolic disorder and lower reproductive performance. In 

conclusion, results of the present study showed that using 5 and 7 mg/kg MBW decrease BHBA 

plasma concentration which probably improve negative energy balance of Holstein cows.  

Keywords: Holstein, transitional period, BHBA, chromium 
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