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  هایفراسنجه اثرات خورانیدن کروم آلی در اواخر آبستنی بر عملکرد و

 آبستندوقلو های خون میش
 

 ،4نسب اسکندری مرادپاشا ،3نژاد هرکی طاهر محمد ،2امانلو حمید ،1نوری غالمرضا*
 3یرزاییم رضا حمید

 زنجان دانشگاه ،کشاورزی دانشکده دامی، علوم گروهدانشیار 4استادیار و 3استاد، 2، دام تغدیه دکتری دانشجوی1

 19/2/94؛ تاریخ پذیرش: 13/9/93تاریخ دریافت: 

 1چکیده

نژاد آبستنراس میش  16قلو آبستن، دوهای میشعملکرد  مصرف کروم آلی براثر منظور بررسی به

در قالب طرح  روز 9/116±7/1و روزهای آبستنی کیلوگرم  8/91±5/4وزن بدن میانگین ا بافشاری 

بدون مکمل کروم و دیگری  انفرادی به دو جیره غذایی که شامل جیره صورتکامالً تصادفی و به

ها دو میش خشک از مکمل کروم آلی بود، اختصاص یافتند.مادهگرم در کیلوگرم میلی یک حاوی

های خون، وزن بدن فراسنجهخشک مصرفی، ماده مخلوط تغذیه شدند. جیره کامل وز و بامرتبه در ر

خشک مصرفی پس از زایش ماده .گیری شداندازه هاآن ها و افزایش وزن روزانهبرهها، وزن تولد میش

اختالف در وجود عدم با. (P<1/0کننده مکمل آلی کروم تمایل به افزایش داشت )دریافتدر گروه 

از گروه  تربیشپس از تولد در گروه شاهد  10ها در روز برهمیزان افزایش وزن ها، برهوزن تولد 

پس از زایش  60و  30در روزهای  کهدر حالی ،(کیلوگرم 92/7در برابر کیلوگرم  98/8آزمایشی بود )

ی در گروه شاهد روزگ 10-0میانگین افزایش وزن روزانه در دوره  بین تیمارها مشاهده نگردید یتفاوت

میانگین افزایش وزن روزانه روزگی  60-30در دوره  لیو (P=06/0)داشت  ترتمایل به افزایش بیش

های خون پیش از فراسنجه خورانیدن کروم آلی (.P=02/0) در گروه دریافت کننده کروم آلی باالتر بود
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و ( تریلگرم در دسیمیلی 6/7 در برابر 0/7)کل پروتئینغلظت ثیر قرار نداد، اما أزایش را تحت ت

در گروه دریافت کننده س از زایش ( پلیترگرم در دسیمیلی 4/4در برابر  9/3خون )پالسمایآلبومین 

 9/120در برابر  5/125) خون یگلیسرید پالسماتریکه میزان حالی در، داشت داریمعنیافزایش کروم 

نتایج  .هد باالتر از گروه تغذیه شده با کروم آلی بودپس از زایش در گروه شا( لیترگرم در دسیمیلی

های دوقلو آبستن در دهد که استفاده از مکمل آلی کروم در میشدست آمده از این پژوهش نشان میبه

باشد ها میهای آنثیرگذار برای عملکرد و سالمت میش و برهأدوره پیش از زایش که دوره بحرانی و ت

های فراسنجهماده خشک مصرفی و بهبود در  ها افزایشیش وزن روزانه در برهسبب بهبود میانگین افزا

 ها در دوره پس از زایش گردید. خونی آلبومین و پروتئین کل خون میش

 

 پیرامون زایش، کروم آلی، دوقلو آبستنمیش  :هاي كليديواژه

 

 مقدمه

اند. در این میان صنعت دامپروری دهسود اقتصادی بنا نهاده ش بر مبنای بازده و تمامی صنایع امروزه

در ای است. زیست، تغذیه انسان و استقالل یک جامعه دارای اهمیت ویژهثیر بر محیطأبا توجه به ت

ها را از لحاظ ترین بخش زندگی آنانتقال حیاتی دورههای مختلف زندگی نشخوارکنندگان، بخشمیان 

ترین ناهنجاری رایج(. 2012د )موالیم و همکاران، دهمیهای متابولیکی به خود اختصاص ناهنجاری

ها که بیش از یک جنین را آبستن هستند، مسمومیت آبستنی اواخر دوره آبستنی میش متابولیکی در

( که همه ساله خسارات زیادی را متوجه صنعت پرورش گوسفند در 1998)هنز و همکاران،  است

دهد، یعنی جنین در قسمت پایانی آبستنی رخ می درصد از رشد 60نماید. حدود سراسر دنیا می

یابد، ولی این کاهش درصد گلوکز خون با نزدیک شدن به زمان زایمان کاهش می 36تا  33هنگامی که 

(. اسکلومبوم 1998ی دارد )هنز و همکاران، ترکمدر مقایسه با افزایش در اجسام کتونی پالسما حجم 

کند و در واقع زادی گلوکز را سرکوب میدرونی هایپرکتونمیا، سنتز ( دریافتند که القا2004و هارمیر )

عنوان دلیل اصلی توسعه مسمومیت آبستنی شناخته شده است. موالیم و همکاران ههایپرکتونمیا ب

در  2هیدروکسی بوتیراتبتاو  1چرب غیراستریفیه شدهاسیدهای ( نشان دادند که غلظت2012)

                                                           
1- Non Esterified Fatty Acid (NEFA) 
2- Beta Hydroxy Butirat (BHBA) 
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نیز جنین تمایل به افزایش داشت و حساسیت به مسمومیت آبستنی عدد تهای اواخر آبستنی با میش

شده است ولی تاکنون  . هرچند تا حدی علت این عارضه مشخصشودراستا با آن محتمل میهم

دنبال ( و باید به2012پیشنهاد نشده است )موالیم و همکاران،  راهکاری برای مقابله با این ناهنجاری

منظور بررسی وضعیت مطالعاتی نیز بهرای رویارویی با این پدیده بود. توسعه راهکاری مناسب ب

تر ویژه در اواخر آبستنی صورت گرفته است ولی این مطالعات نیز بیشهای آبستن بهمیشمتابولیکی 

)ردن و همکاران،  ندداشته ابین دوره پیش و پس از زایش و یا مقایسه بین نژادی ای مقایسهجنبه 

استفاده از مواد  ای در این رابطهتغذیهی یکی از راهبردها (.2006س و همکاران، کاروپر ؛2010

ها، لیپیدها، کربوهیدراتافزودنی مانند کروم است. کروم یک عنصر ضروری برای متابولیسم طبیعی 

عنوان بخشی از بهزیستی کروم از نظر  .(1993همکارن،  ها و اسیدهای نوکلئیک است )مرتز وپروتئین

است، که بخشی از یکی از مسیرهای پیام دهنده به  1نام کرومودولین فعالمولکول زیستی به یک

ثیر أرسد متابولیسم کربوهیدرات و چربی را از طریق عمل انسولین تحت تنظر میبه انسولین است و

دهنده و عنوان یکی از عوامل بهبود (. استفاده از کروم آلی به1997 دهد )دیویس و وینسنت،قرار می

های های انسولین و افزایش حساسیت سلولدهنده گیرندهچنین افزایشتقویت کننده اثر انسولین و هم

(. این بهبود 2011 کیم و همکاران،؛ 2012بتای پانکراس شناخته شده است )اسپیرز و همکاران، 

انسولین دارند دارای  ی بهترکمدهی پاسخکه گاوها در پیرامون زایش زمانیچنین عملکرد انسولین هم

متابولیسم تغییر یافته گلوکز  (.2011کیم و همکاران، ؛ 2012باشد )اسپیرز و همکاران، اهمیت ویژه می

(، 1991 (، انسان )آندرسون و همکاران،1959ها )شوارتز و مرتز، دنبال مصرف مکمل کروم در موشبه

( 2001زایش )هایرلی و همکاران، شیری پیرامون  گاوهای( و 2001 خوک )متئوس و همکاران،

خشک مصرفی پیش و پس از زایش و تولید شیر با افزایش مکمل گزارش شده است. افزایش ماده

 ؛ اسمیت و همکاران،2001 کروم در گاوهای پیرامون زایش گزارش شده است )هایرلی و همکاران،

مانند  ،در شرایط تنش (. پاسخ متابولیکی کروم به شکل شیمیایی کروم نیز بستگی دارد2005

چنین مصرف کروم تواند سبب کاهش بروز تنش در نشخوارکنندگان گردد، همکروم آلی می ،اییجبهجا

 ؛1997)کگلی و همکاران،  شیری گردید گاوهایخشک مصرفی پس از زایش در سبب افزایش ماده

 گاوهایشیردهی  وایل دوره(. مکمل کروم آلی، پیشرفت پاسخ ایمنی در ا2005مک نامارا و همکاران، 

                                                           
1- Active chromodulin  
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(. مکمل کروم آلی باعث 2007مک نامارا و همکاران،  ؛2014شیری را بهبود بخشید )یوآن و همکاران، 

(. 2009و همکاران، های الشه با کاهش چربی و افزایش ماهیچه در بره شد )کرایدیس بهبود ویژگی

، افزایش در مصرف خوراک و تولید شیر را منابع آلی کروم از قبیل پروپیونات کروم یا کروم متیونین

(. 2007و همکاران، در گاوهای شیرده در مقایسه با دیگر ترکیبات کروم موجب شدند )سامر 

خشک مصرفی و ( گزارش کردند که مصرف کروم آلی سبب بهبود ماده2009دامینگوئز و همکاران )

 لین گردید.ت تری گلیسرید و افزایش انسوظبهبود افزایش وزن و کاهش غل

و تمایل به گسترش واحدهای پرورش گوسفند به صورت صنعتی و  چه بیان گردیدبا توجه به آن

نبود  نیزقلوزایی در واحدها و چندای برای افزایش تغذیهچنین افزایش راهکارهای ژنتیکی و هم

ظور بهبود های دوقلو آبستن به منمیشاطالعات معتبر علمی در مورد مصرف کروم آلی در تغذیه 

ارزیابی کنونی اهداف مطالعه  شانبرههای احتمالی برای میش و کاهش آسیب سالمت و عملکرد و

خون پیش و پس از های فراسنجهمتیونین( بر عملکرد و  -اثرات مکمل کروم آلی )در شکل کروم

 آبستن بود. دوقلو های افشاری زایش در میش

 

 هامواد و روش

روی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان 1393تا اردیبهشت  1392 این پژوهش از اسفند ماه

ها پیش از میشسازی فحلی در همزماندر این پژوهش  انجام شد.های دو قلو آبستن نژاد افشاری میش

صورت پذیرفته بود و زمان  1گونادوتروپین سرم مادیان آبستن گیری با استفاده از سیدر و تزریقجفت

ها و زمان دقیق آبستنی ثبت گیری میشزمان جفتو بر این اساس کنترل بود،  گیری تحتدقیق جفت

( تعداد 600آبستنی با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافی )سونووت  70گردیده بود. حدود روز 

قلو آبستن برای این طرح و برای اعمال تیمارهای شاهد و کروم آلی دوهای ها تعیین گردید و دامجنین

ها ها بر اساس وزن بدن دامبندی دامها وزن کشی شده و تقسیمدر ابتدای آزمایش دامب شدند. انتخا

 8/91±5/4ترتیب در آغاز طرح به هامیشو روزهای آبستنی وزن بدن  . میانگینصورت گرفت

ها یک هفته زودتر میش پذیری به جایگاه و خوراک،عادتمنظور بهبود.  روز 9/116±7/1کیلوگرم و 

 جیره کامل باپس از ظهر  3صبح و  9ت اها دو مرتبه در ساعمیش های انفرادی شدند.وارد جایگاه

                                                           

1-Pregnant Mare's Serum Gonadotropin (PMSG) 
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جیره پایه بر  ها داشتند.همه زمان دردسترسی آزاد به آب  در طول آزمایش مخلوط تغذیه شدند و

( برای تامین 2007ملی آمریکا در مورد گوسفند ) هایشورای پژوهشهای نشریه اساس توصیه

ها فقط جیره که در آن میششاهد . تیمارهای آزمایشی شامل گروه ندمتوازن شدای تغذیههای نیازمندی

گرم در میلی 1جیره پایه را به اضافه ها میشکردند و گروه آزمایشی که در آن میپایه را دریافت 

جزا و کردند. ا( دریافت میشرکت زین پرومتیونین،  -خشک کروم آلی )در شکل کرومکیلوگرم ماده

صورت خشک مصرفی بهآورده شده است. ماده 1 مغذی جیره آزمایشی پایه در جدول ترکیب مواد

 20و  10، 1پیش از زایمان و  10و  20، 40ترتیب در روزهای گیری شد. وزن کشی بهاندازهروزانه 

چنین روز و هم پیش از زایش مورد انتظار 15و  30گیری در روز خونپس از زایمان صورت گرفت. 

ها توسط سی( صورت گرفت. نمونهسی 5میزان روز پس از زایمان، از سیاهرگ وداج )به 30زایمان و 

دقیقه سانتریفیوژ شدند و  15مدت دور در دقیقه به 3000با سرعت ( 101سیگما ) سانتریفوژدستگاه 

کل، آلبومین، گلوبولین، تئینپروآزمایشگاه  دردرجه نگهداری شد.  -21پالسمای خون جدا و در دمای 

، )پرکین المر توسط دستگاه اسپکتروفتومتریگلیسرید تری پالسما، کلسترول وای گلوکز، نیتروژن اوره

آزمون و با توجه دستورالعمل پارسهای شرکت با استفاده از کیت (، آمریکانژکولمن اینسرامنت دیوی

های خونی نیز گیری فراسنجهستفاده شده برای اندازها یهاکیتشماره  گیری شدند.توصیه شده اندازه

، 1-500-028: کل، پروتئین1-500-017، گلوکز: 1-500-010، کلسترول: 1-500-001برای آلبومین: 

از کل  پروتئینمقدار بود و گلوبولین با کم کردن  1-400-029، اوره: 1-500-032 تری گلیسرید:

از زایمان پس  60و  30، 10 چنین در روزهایمان تولد و همها نیز در زبرهدست آمد. آلبومین به

 .کشی شدندوزن

( در قالب طرح کامالً 9.1) SASافزار نرم 1کار بردن رویه میکسهتجزیه و تحلیل آماری با ب

انجام شد. مدل شامل اثر ثابت جیره، زمان، اثر متقابل  2در زمان های تکرار شدهگیریتصادفی و اندازه

ها( و خطای آزمایشی بود. ها و بره)وزن اولیه میش متغیر کمکیر زمان، اثر تصادفی دام، اثر تیمار د

صورت حداقل میانگین هها ببندی شدند. دادهها بر اساس جنس بلوکجهت آنالیز وزن بدن، بره

 یدارمعنیو تمایل به ( P<05/0)درصد  5 داریمعنیمربعات با آزمون توکی گزارش شدند و سطح 

 در نظر گرفته شد. (P<1/0)درصد  10نیز 

                                                           
1- MIXED 

2- Repeated measures 



 نوری و همکاران  غالمرضا 

40 

 .ماده خشک درصد 100بر اساس  رهيج يمواد مغذ بيترك اجزاي تشکيل دهنده جيره پایه )بر اساس ماده خشک( و -1جدول 

 بر اساس ماده خشک درصد مواد خوراکی

 08/29 دانه جو  

 44/7 کنجاله سویا

 10/40 یونجه خرد شده

 65/20                                                               سیالژ ذرت          

 73/2 1مکمل مواد معدنی و ویتامین

 گرم در کیلوگرممیلی 1 2مکمل کروم

  مواد مغذی

 28/2 3کیلوگرم( انرژی قابل سوخت و ساز )مگاکالری در

 45/0 3کیلوگرم( نیاز برای آبستنی )مگاکالری درانرژی خالص مورد

 81/1 3انرژی خالص نگهداری )مگاکالری در کیلوگرم(

 8/13 4پروتئین خام )درصد(

 1/2 4چربی خام )درصد(

  6/41 4الیاف نامحلول در شوینده خنثی )درصد(

  3/10 4خاکستر )درصد(

 کلسی کوله لیالمل بین واحد 10000 رتینول، المللی بین واحد 15000 هر کیلوگرم مکمل ویتامینه و معدنی حاوی  -1

 گرم 3/0 آهن، گرم 3 منیزیم، گرم 19 سدیم، گرم 76 فسفر، گرم 96 کلسیم، گرم 196 توکوفرول، گرم 1/0 فرول،

 .بود سلنیوم 0001/0 و ید گرم 1/0 روی، گرم 5 منگنز، گرم 2 مس،

 .به گروه دریافت کننده کروم اضافه شد -2

 CNCPS Sheep version 1.0.21 افزارگزارش شده توسط نرم -3

 گیری شدهدر آزمایشگاه اندازه -4
 

YijK = µ + Ƭi+ Pj + (Ƭ×P)ij + Lk+ ɛijk 

ijkY گیری شده= مشاهدات یا صفات اندازه 

µ میانگین کلی = 

iƬ  تیمار= اثر 

jP  زمان= اثر 

ij(Ƭ×P)  تیمارزمان و = اثر متقابل 

kLر تصادفی = اثk  میشامین 

 ijkɛ = مانده )یا خطای آزمایش(اثر باقی 
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 بحث و نتايج

های میشخشک مصرفی در مادهمیانگین  :هاو برهميش  وزن بدنو ميانگين  ماده خشک مصرفي

در روز  کیلوگرم 55/1و  47/1 ترتیببه و پیش از زایمان تفاوتی بین تیمارها نداشتمورد آزمایش 

 خشک مصرفیادهمیانگین م(. برخالف دوره پیش از زایش، 2)جدول  بودبرای گروه شاهد و آزمایشی 

در  09/2 ترتیببههای تغذیه شده با مکمل کروم تمایل به افزایش داشت )برای میش پس از زایمان

( در 2001های هایرلی و همکاران )(. نتایج این پژوهش مشابه با یافتهP=054/0؛ کیلوگرم 96/1برابر 

( مشاهده کردند 2009)  انکرایدس و همکارپژوهش برخالف نتایج این گاوهای پیرامون زایش بود. 

چه اگرهای نژاد نائمی نداشت برهخشک مصرفی در بر ماده داریمعنیثیر أکه مصرف کروم آلی ت

عنوان یک کاهش در ماده خشک مصرفی بهصورت عددی ماده خشک مصرفی بهبود یافته بود. به

ست که این امر تحت کنترل ویژه در دوره انتقال دارای اهمیت حیاتی اچالش برای نشخوارکنندگان به

علت کاهش ماده توازن منفی انرژی بهبروز باشد، در صورت ای میجیرهعوامل محیطی، هورمونی و 

برای سوخت و ساز به این مواد و  کندمین نیاز ذخایر بدنی را تجزیه میأها برای تدامخشک مصرفی 

وجود اگزالواستات در کبد دهای چرب یکامل شدن سوخت و ساز اسکه برای جایی، از آنروندکبد می

ضروری است اگر میزان ورود چربی به کبد باالتر از توان کبد باشد این امر سبب تولید اجسام کتونی 

تر شده که این های بدنی کمبافت( با تقویت اثر انسولین تجزیه 2004، اسکلومبوم و هارمیرگردد )می

های در معرض کتوز و دامود ماده خشک مصرفی در امر با کاهش بار وارد شده به کبد سبب بهب

سبب  ها به انسولینو یا مقاومت بافت گردد. کاهش انسولینگیری و یا کاهش اثرات منفی آن میپیش

شود که این امر سبب آزاد شدن انرژی حاصل از سوخت و ساز اسیدهای چرب و افزایش لیپولیز می

بهبود ماده خشک مصرفی  .(2013)دهومیر و همکاران،  گرددمیمین انرژی و کاهش اشتها أدر نتیجه ت

ها و در نتیجه بافتتوان به افزایش اثر انسولین و کاهش تجزیه های دریافت کننده کرم را میدر میش

  باالتر مربوط دانست.ها به افزایش ماده خشک میشتحریک 

پس از زایش بین تیمارها  در دوره پیش از زایش و نه در دورهنه ها وزن بدن میشتغییرات 

 های دوقلو آبستن استفاده شده بودمیش(. با توجه به این که در این آزمایش از 2متفاوت نبود )جدول 

میزان انرژی دریافتی ها نسبت بهمیشعلت افزایش نیاز به ،ها در توازن منفی انرژیمیشو قرار گرفتن 

برخالف کردند. باید از ذخایر بدنی خود استفاده می تربیشهای تک قلوزا نسبت به دامها به ناچار دام
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مصرف کروم سبب کاهش اتالف وزن ( گزارش کردند که 2006نتایج حاضر استالهوت و همکاران )

 .ویژه گاوهای جوان گردید و گاوها عملکرد تولیدمثلی باالتری داشتنددر گاوهای گوشتی، به

ترتیب ها در زمان تولد بهبرهگیری شد که میانگین وزن نوبت اندازه 4 های متولد شده دربرهوزن 

و اختالفی بین تیمارها وجود نداشت  بودکیلوگرم در تیمار شاهد و آزمایشی  86/4و  10/5برابر با 

در  داریمعنیطور به 10در روز  پس از تولد، 60و  30ها برخالف روز بره(. میانگین وزن 2)جدول 

میانگین (. P=03/0تر از گروه شاهد بود )کروم آلی تغذیه شده بودند پایین هایی که مادرانشان بابره

و ( P=06/0روز اول پس از تولد تمایل به افزایش داشت ) 10افزایش وزن روزانه در گروه شاهد در 

روزگی  60-30در دوره  لیوتی نداشتند واروزگی تف30-10در دوره  افزایش وزن روزانه میانگین

ها برهمیانگین وزن (. P=02/0) افت کننده کروم آلی باالتر بودیوزن روزانه در گروه در میانگین افزایش

چون نژاد، سن مادر، تغذیه در اواسط و اوخر آبستنی قرار دارد ثیر عواملی همأدر هنگام تولد تحت ت

ای در های در حال رشد تغییرات عمدهمین نیازمندی انرژی جنینأبرای ت(. 1995)صباغ و همکاران، 

توان به کاهش برداشت گلوکز گیرد که در این میان میصورت می آبستن هایمتابولیسم انرژی میش

(. این 1995 ،)بلاشاره کرد های محیطی و تسهیل انتقال گلوکز به سمت جنین توسط بافت

جویی در مصرف گلوکز سبب تغییرات فیزیولوژیکی از جمله ایجاد مقاومت به انسولین در صرفه

(. 2013و همکاران، دهومیر ) شودگردد که این امر با سطح پائین تغذیه تشدید میهای محیطی میبافت

رشد تواند های آبستن توازنی بین مصرف و تقاضا برای مواد مغذی است که میمیشسطح تغذیه 

قلو  های تکها گزارش کردند که کاهش سطح تغذیه در میشپژوهش ثیر قرار بدهد،أجنین را تحت ت

( سبب اختالل در رشد جنین و 2009کینون و همکاران، ( و دوقلو آبستن )2002)اولیور وهمکاران، 

ها اغلب وزن تولد برهگردد. بدن میهای اندامها و تغییر رشد نسبی برخی در نتیجه وزن تولد بره

تامین انرژی  جهتبرای بررسی وضعیت مواد مغذی مصرفی در اواخر آبستنی  عنوان یک شاخصبه

بررسی اثر سطوح پروتئین  با هدف که در برخی مطالعات گیرد ولیقابل متابولیسم مورد توجه قرار می

مشخص  ،صورت گرفته استشان ها و برهها بر عملکرد میشقابل متابولسیم در اواخر آبستنی میش

ها و افزایش وزن برهها هوزن تولد برثیری بر أمصرف سطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم ت گردید

یکی از اثرات کروم تقویت اثر  (2010، امانلو و همکاران، 199همکاران،  داوسون و) اردپس از تولد ند

ابقاء جایی که باالرفتن انسولین سبب افزایش ( و از آن1997همکاران،  باشد )دیویس وانسولین می

تواند می ،گردداد مغذی برای تولید شیر میدر نتیجه سبب کاهش خروج موو  گرددمیدر بدن مواد 
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شیر در مراحل اول شیردهی داشته باشد. ولی پس انرژی از ذخایر بدنی برای تولید مین أثیر منفی بر تأت

و در دوره داشتند یکسانی  وزن تقریباًافزایش ها برهشده و  ترکماز پیشرفت دوره شیردهی این اثر 

 در گروه آزمایشی دریافت کننده کروم آلی باالتر بود.ه انن روزروزگی میانگین افزایش وز 30-60

 
 .هاهاي آنبره ميانگين وزني و افزایش وزن روزانهو ها ميشماده خشک مصرفي  هاي وزن وميانگينمقایسه  -2جدول 

 وزن )کیلوگرم(
خطای  تیمارها

 استاندارد
 سطح احتمال

 کروم شاهد

 335/0 67/0 55/1 47/1 پیش از زایش  ماده خشک مصرفی

 054/0 47/0 09/2 96/1 ماده خشک مصرفی پس از زایش 

 291/0 33/0 63/96 20/96 پیش از زایمان  هامیانگین وزن میش

 293/0 50/1 40/86 36/83 پس از زایمان  هامیانگین وزن میش

 123/0 14/0 84/4 10/5 ها در هنگام تولدبرهمیانگین وزن 

 06/0 03/0 33/0 41/0 10-0وزن روزانه میانگین افزایش 

 025/0 33/0 92/7 98/8 روزگی  10ها برهمیانگین وزن 

 78/0 01/0 32/0 31/0 30-10میانگین افزایش وزن روزانه 

 435/0 32/0 36/14 93/14 روزگی  30ها برهمیانگین وزن 

 02/0 01/0 32/0 28/0 60-30میانگین افزایش وزن روزانه 

 171/0 29/0 90/23 02/24 روزگی  60ها زن برهمیانگین و

 

 3طور که در جدول همان ارائه شده است. 3ها در جدول میشهای خون فراسنجه: هاي خونفراسنجه

ها پیش از زایش بین دو گروه یکسان بود، ولی میشمشخص است میانگین غلظت پروتئین کل خون 

ر گروه تغذیه شده با کروم باالتر از گروه شاهد بود کل خون پس از زایش دپروتئینمیانگین غلظت 

نیز الگوی مشابهی با  غلظت آلبومین خون میانگین(. =03/0Pلیتر؛ دسی گرم درمیلی 0/7 در برابر 6/7)

طوری که هر چند غلظت آلبومین پیش از زایش تفاوتی بهکل خون نشان داد میانگین غلظت پروتئین

های تغذیه شده با میش( ولی غلظت آلبومین دوره پس از زایش در 3 ها نداشت )جدولدر بین گروه

بر  (.=02/0P ؛لیترگرم در دسیمیلی 9/3 در برابر 4/4شان در گروه شاهد بود )کروم باالتر از همتایان

دوره  نه در دوره پیش از زایش و نه در خون گلوبولینمیانگین غلظت خالف پروتئین کل و آلبومین، 

 (.3ثیر کروم قرار نگرفت )جدول أتحت ت پس از زایش
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همین دلیل مقدار تری نیاز دارند. بهشیر به انرژی بیش تولید و در راستایها در آغاز شیردهی میش

فراهم  یمتابولیک تغییراتدهند که این موضوع خود زمینه را برای بروز انرژی زیادی را از دست می

های خونی از قبیل پروتئین کل، آلبومین، و گلوکز ه(. فراسنج2000کند )برمر و همکاران، می

باشند )کاراپهیلوان میتوجه در بررسی وضعیت متابولیسم انرژی در گوسفندان شیرده  موردفاکتورهای 

کل پس از زایش در گروه تغذیه شده با پروتئین(. باالتر بودن میزان آلبومین خون و 2007و همکاران، 

 ها باشد )کیچالونگ ومیشثیر مثبت کروم بر متابولیسم کلی أدهنده ت تواند نشانمکمل کروم می

های آبستن میشروی وضعیت متابولیکی  العاتی که توسط سایر دانشمندان(. در مط1995ن، اهمکار

نظر درعنوان یک شاخص مثبت صورت گرفت نیز این افزایش در مقدار آلبومین و پروتئین کل خون به

(. منسی شاگر و موآت 2007کاراپهیلوان و همکاران، ؛ 2007کی و همکاران، گرفته شده است )بالی

ها اسیدآمینو دلیل بهبود ساختبه دتوان( بیان کردند که بهبود سطح آلبومین با مصرف کروم می1993)

( نیز مصرف کروم سبب بهبود افزایش آلبومین خون در گوسفند 2001)فاطما در کبد باشد. در مطالعه 

 گردید.

نه در دوره پیش از زایش و نه پس از آن تغییری را در بین تیمارها نشان نداد  خون غلظت گلوکز

عنوان یک فاکتور شناخته شده ویژه نشخوارکنندگان شیرده بهبه(. سطح گلوکز در حیوانات 3)جدول

. موالیم و (2007)کاراپهلیوان و همکاران،  شودبرای بررسی وضعیت متابولیکی دام در نظر گرفته می

عنوان یک عامل مستعد کننده های چند قلو آبستن را بهمیش( کاهش گلوکز خون در 2012همکاران )

مین نیاز جنین و جفت أها برای تدامبرای بروز کتوز آبستنی شناسایی کردند. در دوره پیش از زایش 

های دام نیز تجزیه مین گلوکز سایر بافتأنیازمند فراهم نمودن گلوکز هستند و در صورت عدم ت

 (.1993نیاز جنین یاری نمایند )استرودر و همکاران، مین گلوکز موردأشوند تا میش را برای برای تمی

های سافولک میزان گلوکز خون را بره(، مصرف کروم آلی، در 1999مطالعه جنتلی و همکاران ) در

با مصرف کروم را گزارش کردند.  ( کاهش گلوکز خون1995) ثیر قرار نداد. کگلی و همکارانأتحت ت

چه این راگ ،گلوکز خون گردیدعددی م سبب کاهش و( مصرف کر2001چنین در مطالعه فاطما )هم

باشد که سبب افزایش اثر کروم بر گلوکز با واسطه انسولین می تربیش نبوده است. دارمعنیتفاوت 

گردد )اندرسون و ها میبافته داخل جذب گلوکز بها به انسولین و درنتیجه افزایش بافتحساسیت 

روی  ثیر آنأو ت مصرفیسطح کروم را شاید بتوان به  دهی در این تحقیقعدم پاسخ (.1998همکاران، 

 دانست. مرتبطفاکتور گلوکز خون 
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های تغذیه شده با نشان داده شده است. میش 3ای خون در جدول اورهنیتروژن  میانگین غلظت

گرم میلی 2/19در برابر  9/18را نشان دادند ) ای خون پیش از زایشاورهکروم تمایل به کاهش نیتروژن 

ای خون پس از زایش روند اوره(. بر خالف دوره پیش از زایش نیتروژن =06/0Pلیتر؛ در دسی

عنوان شاخصی برای پالسما به ایغلظت نیتروژن اوره (.3ها نشان نداد )جدول مشخصی را بین گروه

برمرس و تواند مورد توجه قرار گیرد )میاستفاده بهینه از پروتئین مصرفی در نشخوارکنندگان 

( غلظت نیتروژن 2007صورت گرفته توسط کاراپهلیوان و همکاران )مطالعه (. در 1988همکاران، 

مشاهده کردند که بررسی قرار گرفت، مورد  بودندها در مراحل مختلف که دام ای پالسما هنگامیاوره

رود. دافائو و همکاران ای پالسما خون نیز باال میاورهمرحله شیردهی میزان نیتروژن  با پیشرفت

و تجزیه بافت  دهنده گرسنگی،ای پالسما نشان( گزارش کردند که افزایش نیتروژن اوره2007)

مصرف نیتروژن  تربیشدلیل بازده به تواندروم میبا مصرف کای اورهپروتئینی است. کاهش در نیتروژن 

پناه در مطالعه زارع و صادقی. (1988برمرس و همکاران، جذب شده برای سنتز پروتئین باشد )

ثیر وزن بره بر أهای مختلف و تژادنهای ها با قوچمیشگیری منظور مقایسه جفتبه( که 2005)

ای اورهستنی و اوایل زایش صورت گرفت میزان نیتروژن ها در اواخر آبمیشهای خونی متابولیت

دلیل این مشاهده را به تجزیه  هاباالتر بود که آن تری داشتند،های سنگینبرههایی که میشپالسما در 

کاهش  های پیشینپژوهشدر های میش برای حمایت از نیازهای گلوکزی نسبت دادند. بافت تربیش

پروتئین بدن و  افزایش ساختصورت به ا افزایش بازده پروتئین در بدن دامپالسما ب اینیتروژن اوره

 (.1989)کارتر و همکاران،  مربوط دانسته شده استتولید پشم در گوسفند 

 در پیش از زایشدوره  کلسترول خون در میانگین غلظتمشخص است  3طور که در جدول همان

و از این حیث تفاوتی بین  بود لیترگرم در دسیلیمی 9/51 و 5/52 ترتیببهگروه شاهد و آزمایشی 

تیمارها وجود نداشت. الگوی مشابهی در دوره پس از زایش برای این فراسنجه مشاهده شد و نشان از 

مطالب  مختلف در مورد کلسترول هایله(. مقا3بین تیمارها داشت )جدول  داریمعنیعدم تفاوت 

( اشاره کرد 2012) توان به پژوهش موالیم و همکارانها میمله آناند که از جنمودهمتناقضی را ارائه 

قلو آبستن نشان دادند که با افزایش تعداد جنین هر چندهای میشکه در بررسی تغییرات متابولیکی 

عنوان شاخصی برای بروز توازن منفی بهمیش، کلسترول کاهش یافته بود و کاهش میزان کلسترول را 

( مصرف مکمل کروم سبب کاهش 1995ند. در مطالعه کیچالونگ و همکاران ) نظر گرفتانرژی در

ها گردید. مطالعات در انسان نشان داده است که مصرف برهچنین کلسترول خون در چربی پشتی و هم
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(. در مطالعه 1992کارن،  شود )آبراهام وکروم آلی در افراد با کلسترول باال سبب کاهش کلسترول می

 هایی که پروتئین باال دریافت کرده بودند،دامدر  خون( نیز سطح کلسترول 1999) ارانجنتلی و همک

هایی که پروتئین کم دریافت کرده بودند، سطح کلسترول را دامو در یافت افزایش  با مکمل کروم

گردد میهای چرب کاهش داد. کروم سبب تحریک تبدیل استات به دی اکسیدکربن، کلسترول و اسید

در پالسما را کاهش کلسترول (. 1969برای سنتز کلسترول به کروم نیاز دارد )مرتز و همکاران،  و کبد

های مرتبط با بافتپذیری پاسخدلیل بهبود بافت پستانی برای سنتز شیر به تربیشتوان به برداشت می

 (.2002)نظیف و همکاران،  انسولین مربوط دانست

گلیسرید، نیز تفاوتی را در بین تیمارها تریچربی در دام، یعنی  دیگر فراسنجه مرتبط با متابولیسم

ی در ترکمگلیسرید تریتغذیه شده با کروم  یهامیش(. اما 3در دوره پیش از زایش نشان نداد )جدول 

کروم بر  ثیرأمنظور بررسی ت( در پژوهشی که به2001(. فاطما )=04/0Pدوره پس از زایش داشتند )

گلیسرید تریی گوسفند انجام شد، گزارش کردند که مصرف کروم سبب افزایش های خونفراسنجه

متابولیسم بافت چربی رابطه مستقیمی با انسولین دارد که این امر سبب تحریک سنتز  گردد.میپالسما 

ها در اوایل و میشگلیسرید در خون تریکاهش غلظت که موجب گردد، میهای آبستن میشچربی 

ترین پائین( 2002نظیف و همکاران ) .(1986)گراندیسکی و همکاران،  گرددیماواسط شیردهی 

در طی شیردهی تحریک سنتز  مشاهده کردند.را هفته پس از زایش  3-2سرید در گلیتریغلطت 

گلیسرید و تریگیرد که این امر متفاوت از کاهش میی صورت ترکمچربی توسط انسولین با بازده 

 ءهمراه با القازیرا افزایش فعالیت لیپوپروتئین لیپاز  ،ه پیش از زایش استکلسترول خون در مرحل

گلیسرید تریکاهش الگوی  .شودمیآنزیمی در بافت پستان سبب فراهم کردن شرایط سنتز چربی شیر 

  .(1990همکاران،  )مارکوس و ر گاوهای شیری نیز گزارش شده استیردهی دشو کلسترول در اوایل 
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 .ها پيش و پس از زایمانميشهاي خوني فراسنجههاي ميانگينمقایسه  -3 جدول

 های خونفراسنجه
سطح  تیمارها

 احتمال

خطای 

 کروم شاهد استاندارد

0/16 23/0  7/7 1/7  لیتر(گرم در دسیمیلی) پیش از زایش کلپروتئین  

0/03 14/0  7/6 0/7   تر(لیگرم در دسی)میلی پس از زایش کلپروتئین  

52/0  1/0  1/4  0/4   لیتر(گرم در دسی)میلی آلبومین پیش از زایش 

02/0  12/0  4/4  9/3   لیتر(گرم در دسی)میلی آلبومین پس از زایش 

25/0  21/0  6/3  1/3   لیتر(گرم در دسی)میلی گلوبولین پیش از زایش 

79/0  19/0  2/3  1/3   لیتر(گرم در دسی)میلی گلوبولین پس از زایش 

35/0  09/1  5/52  4/50   لیتر(گرم در دسی)میلی گلوکز پیش از زایش 

40/0  26/2  8/71  2/68   لیتر(گرم در دسی)میلی گلوکز پس از زایش 

06/0  37/0  9/18  2/19   لیتر(گرم در دسی)میلی پیش از زایشای اورهنیتروژن  

46/0  14/1  1/31  2/31   لیتر(م در دسیگر)میلی پس از زایشای اورهنیتروژن  

75/0  51/1  9/51  5/52  لیتر(گرم در دسی)میلی پیش از زایش کلسترول 

09/0  73/1  3/47  9/52   لیتر(گرم در دسی)میلی پس از زایش کلسترول 

53/0  05/2  7/119  8/122   لیتر(گرم در دسی)میلی پیش از زایشگلیسرید تری 

04/0  48/1  9/120  5/125  لیتر(گرم در دسی)میلی زایشپس از گلیسرید تری 

 

های چند قلو آبستن بررسی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مصرف کروم آلی در میش

ای پالسما پیش از زایش و افزایش پروتئین کل، آلبومین، دار نیتروژن اورهسبب تمایل به کاهش معنی

چنین در دوره پس از زایش گردید همدر کلسترول  دارمعنیگلیسرید و تمایل به کاهش کاهش تری

در دوره پس از استفاده از کروم آلی در دوره پیش از زایش سبب بهبود ماده خشک مصرفی میش 

 ها گردید.های آنبرهوزنی و بهبود عملکرد زایش 
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Abstract1 

In order to evaluate the effect of organic chromium on performance of twin-

bearing ewes, 16 pregnant Afshari ewes (91.8 ±4.5 kg BW and 116.9 ± 1.7 d in 

pregnancy) were used in a completely randomized design and were individually 

assigned to one of two diets where one of them contained no chromium and 

another on contained 1 mg/ kg DM of organic chromium. Ewes were fed a TMR 

diet twice a day. Dry matter intake, blood metabolites, ewe’s BW, lamb’s BW and 

average daily gain were measured during experiment. Despite the fact that 

prepartum DMI was not different between treatments, postpartum DMI tended to 

be higher for chromium fed ewes (P<0.1). Although there was no difference in BW 

of prepartum treatments, chromium fed ewes numerically had lower BW loss after 

lambing compared to control group. Despite the lack of difference in birth BW of 

lambs, average daily gain was greater in control group compared to chromium fed 

group on day 10 after birth (P<0.05), whereas there was no difference between 

treatments on d 30 and 60 after lambing. Average daily gain between day 0 to10 in 

control group tended to be higher (P<0.06), and in chromium group between day 

30 to 60 was higher. Organic chromium supplementation did not influence 

prelambing blood metabolites, but post lambing total protein (P>0.05) and albumin 

(P<0.05) and triglyceride (P>0.05) was higher in chromium fed ewes compared to 

control group. The obtained results from the current study show that chromium 

supplementation in twin-bearing pregnant ewes during preparturient period, which 

is a critical and vital period in terms of ewes and their lambs' performance and 

health, can improve the post lambing performance by positively affecting blood 

metabolites and increasing post partum dry matter intake. 
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