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  چكيده

راس  93ها روي بروز لنگش و عملكرد دام ها تعداد براي مطالعه اثرات افزودن مواد معدني كم مصرف با منبع آلي و اثرات مصرف آن 
روز با  42ها به مدت گوساله مايش قرار گرفتنددر قالب طرح كامالً تصادفي مورد آز 21/421/250گوساله نر هلشتاين با ميانگين وزني 

يافت گروه شاهد، كه ماده افزودني در) 1: گروه هاي مورد آزمايش عبارت بودند از. جيره هاي پايه يكسان و به صورت گروهي تغذيه شدند
د معدني كم مصرف به ازاي هر گرم كمپلكس موا 7دام ها به مقدار . گروه دريافت كننده كمپلكس مواد معدني كم مصرف) 2نكردند و 

) >01/0P(ي روي ماده خشك مصرفي معني دار تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان داد كه اثر تيمار آزمايش .كردندراس در روز دريافت 
و ) >11/0P(يك گرايش به معني داري در ميانگين افزايش وزن روزانه . بود) P>21/0(ولي بر ضريب تبديل خوراك غير معني دار 

در . درصد در گروه آزمايشي كاهش يافت 55بروز لنگش در حد . در گروه آزمايشي مشاهده گرديد) >11/0P(افزايش وزن در كل دوره 
كل نتايج اين آزمايش نشان داد كه تغذيه كمپلكس آلي مواد معدني كم مصرف مي تواند نقش موثري در كاهش بروز لنگش و افزايش سود 

   .ار بندي داشته باشدآوري در واحدهاي پرو
  لنگش، مواد معدني كم مصرف، كمپلكس آلي، گوساله نر هلشتاين :كليديواژگان  

   
  مقدمه

در اكثر موارد اقدامات درماني  .باشد ها مي بيماري لنگش يكي ازداليل عمده زيان اقصادي در صنعت گاو شيري و پرواربندي گوساله
هايي مانند روي،  از طرفي به خوبي شناخته شده است كه ريز مغذي). 2002 ،سمينزميسك(براي درمان مشكالت سم مناسب نيستند 

منگنز، مس و كبالت در ساخته شدن پروتئين، عملكرد تعدادي از پروتئين هاي ساختماني، متابوليسم ويتامين ها، تشكيل بافت هاي 
صرف مواد معدني باند شده باحامل هايي از قبيل اسيد م). 2006، همكاران  نوكك(كرد سيستم ايمني موردنياز هستند پيوندي و عمل

در سالهاي اخير براي پيشگيري از لنگش در كشورهاي پيشرفته مورد توجه ويژه قرار گرفته است، استفاده ) كليت كننده ها(هاي آمينه
منابع معدني رايج در كشور، باعث  از مواد معدني فرآوري شده باعث گرديده تا عالوه بر كاهش بروز لنگش، با ابقاء باالتر نسبت به

 .كاهش آلودگي ناشي از ورود اين مواد دفع شده به محيط زيست گردد 
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  مواد وروش ها
تيمار استفاده  2در آغاز طرح و در قالب طرح كامالً تصادفي با  21/250 ± 21/4راس گوساله نر هلشتاين با ميانگين وزني  93تعداد 
ها گوساله. تعيين گرديداس توصيه هاي انجمن تحقيقات ملي ها بر اساحتياجات غذايي گوساله. روز بود 42طول دوره آزمايش . شد

كمپلكس  .به جيره پايه آنها اضافه مي شدكمپلكس ريزمغذي هاي مواد معدني دريافت مي كردند و  را جيره پايه كامال يكساني
  با توجه به وزن. توگلوكونات كبالت در مكمل به كار رفته وجود داشتاسيدآمينه اي روي، مس و منگنز و در مورد كبالت، هپ

ها هم نژاد و هم جنس بودند و فقط نوع افزودني به خوراك متفاوت بود طرح مورد استفاده ها و اين كه گوسالهتقريبايكسان گوساله
                  .ه عنوان كواريت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتها بالزم به ذكر است كه وزن ابتداي دوره گوساله. طرح كامال تصادفي انتخاب شد

Yi j = µ + Ti + eij   ، =Yi j مقدار هر مشاهده ،µ = ميانگين ،= Ti اثر تيمار ،= eij جزيه تحليل داده ها با استفاده ت .خطاي آزمايشي
در اين . ها نيز با آزمون توكي در سطح احتمال پنج درصد انجام شدمقايسه ميانگين. انجام شد MIXEDو با رويه  SASاز نرم افزار 

  .گرايش به معني داري در نظر گرفته شد ،بود P > 20/0 < 05/0دار و وقتي به عنوان معني P> 05/0 ،آزمايش
  بحثنتايج و

استفاده از تركيب مواد معدني تاثير مثبتي بر روي ماده خشك مصرفي . نشان داده شده است 1در جدول  ميانگين ماده خشك مصرفي
شود هاي كبالت و روي سبب كاهش اشتها در دام هاي نشخوار كننده ميكمبود ريز مغذي. در دام هاي مورد آزمايش داشته است

  .مين اين ريز مغذي ها به وسيله تركيب مواد معدني، ماده خشك مصرفي افزايش داشتأتماالً با تكه اح) 2004، وهمكاران كلوگ(
از آنجايي كه خوراك مصرفي در تيمار آزمايشي افزايش . ارايه شده است 1 شماره ها در جدولهاي مربوط به افزايش وزن گوسالهداده

درصدي  5/3مقاله، يك ميانگين بهبود  14در مروري از . ايشي نيز مورد انتظار بوديافته بود، از اين رو افزايش وزن بيشتر در تيمار آزم
شاهد مصرف كرده بودند را   متيونين مصرف كرده بودند در مقايسه با گاوهايي كه جيره - گاوهايي كه روي افزايش وزن روزانهدر 

هاي شاهد  يب تبديل خوراك گوساله هايي كه با جيرهميانگين ضر.گزارش كرند، حتي هنگامي كه ميانگين خوراك مصرفي مشابه بود
آزمايشي تاثير   تجزيه واريانس حاصل از اين آزمايش نشان داد كه جيره .نشان داده شده است 1و آزمايشي تغذيه شدند در جدول 

معني داري داشت  گرايش به 4تا  2و در هفته ) P>002/0(هفته اول داشت  2داري بر روي ميزان ضريب تبديل خوراك در  معني
)17/0<P .(تا پايان دوره  4آزمايش انجام شده از هفته  روي در ولي استفاده از تركيب مواد معدني كم مصرف مس، منگنز، كبالت و

نشان دادند كه بهبود زيست فراهمي در تركيبات آلي  كسلر و همكاران. ها نداشتروي ضريب تبديل خوراك در گوساله تاثيري بر
ها را تحريك كند، كه خود تاثير مثبتي بر روي سطح روي كيفيت الشه و هم ممكن است افزايش وزن و ضريب تبديل در گوساله

در  آمده است 2شاهد و آزمايشي در جدول  گروهمقدار بروز لنگش در  ).2003، و همكارانكسلر(چنين كيفيت گوشت و سم دارد 
هاي كليت شده آلي جايگزين فرم سولفاته روي، مس، منگنز و كبالت شدند گاوهاي شيري مشاهده كردند كه هنگامي كه ريز مغذي

هايي از قبيل به عالوه، هنگامي كه گاوها ناهنجاري. بين انگشتي كاهش يافت هاي سمي از قبيل بيماري خط سفيد و فلگمونناهنجاري
هايي از قبيل ريز مغذيمصرف . دادند شدت آسيب كاهش يافته بودسايش پاشنه و يا بيماري خط سفيد را بروز ميزخم كف پا، فر

در كمينه كردن تورم خط سفيد از طريق تاثيرشان در اعمال ايمني، توليد بافت شاخ سم و  ينقش مهمروي ، مس، منگنز، كبالت 
  در اين ميان. نندكهاي اپيتليال و پيوندي ايفا مينگهداري بافت
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روي به صورت يك ماده معدني كليدي در فرآيند . روي يك ريز مغذي است كه در سال هاي اخير توجه زيادي به آن شده است
   ).2006، و همكارن نوكك( كراتينه شدن شناخته شده است

  ).كيلوگرم(ها گوساله و هاي افزايش وزن روزانه و ضريب تبديلگينكل دوره، ميان وزنافزايش هاي ميانگينماده خشك مصرفي، مقايسه . 1جدول شماره 
 فراسنجه شاهد  فكمپلكس مواد آلي كم مصر  )SE(خطاي استاندارد سطح احتمال

01/0  03/1  22/7  a 02/7 b ماده خشك مصرفي  
 ميانگين افزايش وزن كل دوره 33/40 60/43 05/2  11/0

 )كيلوگرم در روز(كل روزانه وزنميانگين افزايش  96/0 04/1 05/0 11/0

  0- 2ميانگين افزايش وزن روزانه  96/0 08/1  06/0  05/0
  2- 4ميانگين افزايش وزن روزانه  91/0 03/1  07/0  10/0
  4- 6ميانگين افزايش وزن روزانه  00/1 00/1  08/0  95/0
 )وزنافزايش/مصرفي  خوراك(كل  ضريب تبديل 36/7 23/7  32/0  21/0
002/0 43/0 02/7 b 49/7 a آغاز تا هفته دوم 

 هفته دوم تا چهارم 31/8 67/7 46/0 17/0

 هفته چهارم تا ششم 92/7 84/7 51/0 87/0

 .تعداد ودرصد بروز لنگش. 2جدول شماره 

 لنگش شاهد فكمپلكس مواد آلي كم مصر
  تعداد گوساله 47  46
  تعداد گوساله لنگ 11  5
  درصد گوساله هاي لنگ 23  11
 درصدكاهش به نسبت گروه شاهد -  55

  
  كلي نتيجه گيري

يابد و هايي مانند روي، مس، منگنز و كبالت لنگش كاهش مياين آزمايش نشان داد كه با مصرف كمپلكس آلي ريز مغذي نتايج
هاي اقتصادي ه زياندر كشور ما، با توجه ب. اي داردهاي مربوط به افزايش وزن و خوراك مصرفي بهبود قابل مالحظههمچنين فراسنجه

شود و با توجه به زيست فراهمي زيادتر تركيبات آلي در كل نتايج اين آزمايش آمد آن ناشي ميهاي درماني پيكه از لنگش و هزينه
هاي ها براي كاهش لنگش، افزايش وزن، افزايش خوراك مصرفي و بهبود سودآوري در گلهدهد كه استفاده از اين كمپلكسنشان مي

  .ري امري غير قابل اجتناب استپروا
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Abstract 
In order to study of effects of micro mineral organic complex on lameness occurrence and 
performance, ninety-three Holstein bull calves (250.21 ± 4.21) were used in a completely 
randomized design. Calves were group fed a similar basal diet during 42 days experimental period. 
Used treatments included 1) control treatment without feed additive, and 2) experimental diet that 
calves consumed 7 g/d micro mineral complex, Results showed that the effect of experimental diet 
on dry matter intake was significant (P<0.01) but on feed conversion ratio was not significant 
(P<0.21). A tendency was detected for average daily gain (P<0.11) and weight gain through trial 
(P<0.11). Compared with control group, occurrence of lameness in experimental group decreased 
55%. Generally, our results show that feeding of micro mineral organic complex can has an 
efficient role in reducing lameness occurrence and increasing profitability in feedlot farms. 
Key words: lameness, trace mineral, organic complex, Holstein bull calves. 


