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مهرنوش قندهاری ،1مهدی خدایی مطلق ،*2مهدی کاظمی بنچناری

 .1دانشجوی سابق کارشناسیارشد،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اراك ،اراك ،ایران
 .2دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اراك ،اراك ،ایران
 .3دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اراك ،اراك ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1395/10/17 :

تاریخ وصول مقاله1395/05/19:

چكيده
تأثیر استفاده از مکملهای موننسین و کرو و اثر متقابل آنها در جیرة دورة انتقال ( 14روز قبل از زایش) با استتفاده از  30رپس گتاو
آبستن چند بار زایشکرده در قال
افزودنی) .2 ،تیمار با مار
بدن) ،و  .4تیمار با مار

طرحی کامالً تاادفی با چهار تیمار بررسی شتد .تیمارهتا عبتار

موننسین ( 400میلیگر در روز) .3 ،تیمار با مار

بتود از  .1تیمتار شتاهد (بتدون

کرو ( 0/03میلیگر در کیلتوگر وزن متتابولیکی

کرو  -موننسین ( 400میلیگر مکمل موننسین بههمراه  0/03میلیگر بر کیلوگر وزن متتابولیکی بتدن).

فراسنجههای تولیدی (میزان شیر تولیدی و ترکیبا

شیر) و تولیدمالی (روزهای باز و زمان آمدن جفتت) بررستی شتد .متادة شتک

مارفی همانند میزان تولید شیر و درصد چربی ،درصد پروتئین شیر و روزهای باز تحت تأثیر جیرههای آزمایشتی قرارنگرفتت .زمتان
روج جفت در گاوهای دریافتکنندة مکمل کرو  -موننسین ( 120دقیقه) نسبت به جیرة شاهد ( 243/1دقیقه) تفاو

داد ( .)p>0/05نتاین این آزمایش نشان داد تولید و ترکیبا

معناداری نشان

شیر با استفاده از مکملهای موننسین و کرو تحت تأثیر قرارنگرفتت ،امتا

استفادة همزمان از این دو مکمل دارای پتانسیل در کاهش ناهنجاریهای متابولیکی مانند جفتماندگی در اوایل شیردهی است.
كلیدواژهها :بیماریهای متابولیکی ،جفتماندگی ،روزهای باز ،کرو  ،موننسین.

* نویسنده مسئول

Email: m-motlagh@Araku.ac.ir
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مقدمه

سب

یونوفرها در تغذیة گاوهای شیرده جهت افزایش تولید شیر

چرب غیراستریفه ،استا

و توان ایمنی بدن استفاده میشود .هفتههای نزدیتک زایتش

 .[7موننسین شیر تولیدی را افزایش و مار

زمان بحرانی در چر ة زندگی گاو شیری پرتولید است .در

را کاهش میدهتد ] .[8اثتر موننستین بتر درصتد چربتی و

سو توسازی بسیاری برای

آن بسیار متغیر است و به اجزای جیره از جمله

طول این دوره گاوها تغییرا

کاهش میزان بتا هیدروکسی بوتیریک اسید ،اسیدهای

محاوال

و افزایش گلوکز می شتود ] 30و
مادة شتک

پشتیبانی انتقال از دورة آبستنی به شیردهی انجا متیدهنتد

غلظت اسیدهای چترب بستتگی دارد .موننستین جمعیتت

].[24

میکروبی شکمبه را به سوی باکتریهای گتر مابتت تغییتر

گاوها قبل از زایش تحت تأثیرتغییرا

سو توستازی

میدهد ] .[8در شرایط طبیعی فیزیولوژیکی ،موننسین سب

گستردهای برای آمادهسازی شرایط فیزیولوژیکی بتدن پتس

افزایش غلظتت گلتوکز در جریتان تون و افتزایش نترخ

از زایش و زمان شیردهی قرارمیگیرند ] .[30عالوهبر ایتن،

گلوکونئوژنز می گردد که در نهایت ،به افزایش سنتر الکتوز

گاوهای شیری بیش از توانایی ود برای دریافتت انترژی،

و افزایش شیر تولیدی میانجامد ] .[8تأثیرا

گزار شتده

شیر تولیتد متیکننتد .در نتیجته در اوایتل شتیردهی دچتار

از استفادة موننستین در گتاو پترواری ،بتر بتازده توراک،

باالنس منفی انرژی میشوند ] .[13در اوایل دورة شیردهی،

میانگین افزایش وزن روزانه و مادة شک مارفی همیشته

انرژی دریافتی تقاضا برای نگهداری ذ ایر بتدنی و تولیتد

یکسان نبوده است .بسیاری از محققان گزار

کردهاند کته

شیر را تأمین نمیکند ] .[6بنابراین ،گاوها وزن بدن و نمترة

موننسین تأثیر معناداری در بهبود بازده توراک دارد ]،[19

وضعیت بدنی ود را از دست متیدهنتد .عتالوهبتر ایتن،

در حالی که بر ی دیگر تأثیر معنتادار موننستین بتر بتازده

انسولین کم سر  ،میزان باالی گلوکاگون و هورمون رشد و

وراک را رد کردهاند ].[18

غلظت باالی اسیدهای چرب غیراستری در اوایل شتیردهی

هر چند آثار ستودمند موننستین بتر لیایتدها و اجستا

حاکی از فعالیت باالی کاتابولیکی و بتاالنس منفتی انترژی

کتونی پالسما گزار

است ] ،[13در نتیجه حیوان با الکتوژنز و گالیکوژنولیز در

اجسا کتونی سر  ،گلوکز و اورة ون همیشه ثابت نیست

کبد و افزایش تجزیة ذ یرة پروتئین در بافت ماهیچه همراه

] .[8موننسین تولید متان توسط شکمبه را کاهش متیدهتد

است ].[5

] .[3بدون کرو  ،کوفتاکتور تحمتل گلتوکز اثتر تود را از

شتده استت ]،[28ایتن تتأثیرا

بتر

در سال های ا یر موننسین برای کمک بته کتاهش اثتر

دست می دهد ] .[30بین نتاین محققان در مورد کرو مورد

باالنس منفی انرژی و بهبود سو ت وستاز انترژی استتفاده

نیاز برای نشخوارکنندگان تناق

هایی وجتود دارد ،امتا در

میشود ،که احتماالً از طریق ارتقتای تولیتد پتیشستازهای

کل نتیجهگیری شده است که مکملهای کرو ممکن است

گلوکتتوژنیکی شتتکمبه عمتتل متتیکنتتد ] .[9 ،8موننستتین از

فعالیت انسولین را افزایش دهد و متعاقباً استیدهای چترب

یونوفرهای کربوکسیلیک است که توستط گونتهای بته نتا

غیراستنریفه و غلظت تریگلیسرید کبدی را کاهش دهتد و

استرپتومایسز کیناموننسین به طتور طبیعتی تولیتد متیشتود

تحمل گلوکز را بهبود بخشد ] .[30هتد

] .[15موننسین در درجة نخست بر سو ت وستاز شتکمبه

بررسی تتأثیر موننستین و کترو بتهتنهتایی ،همچنتین اثتر

اثر میگذارد ] .[30موننسین از طریق تأثیر بتر شتکمبه ،بتر

هم زمان این دو بر بر ی فراسنجههای تولیدی و تولیدمالی

سو ت وساز انرژی در گاوهای دورة انتقال اثر میگذارد و

در گاوهای دورة انتقال بود.
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مواد و روشها

موننسین ،جیرة پایة حاوی  400میلیگر مکمتل موننستین

این طرح در مزرعة گاو شیری در شهرک لتبن قتم در بتازة

در روز بتهازای هتر رپس دا (بتتا شتش تکترار) .3 ،تیمتتار

زمانی ماههای رداد تا مرداد 1394انجا شد .بترای انجتا

کرو  ،جیرة پایه حاوی  0/03میلتیگتر در کیلتوگر وزن

این آزمایش ،تعداد  30رپس گاو آبستن انتظار زایتش چنتد

متابولیکی بدن مکمل کرو (با نه تکرار) )4 ،تیمار کترو -

بار زایشکرده انتخاب و در چهار تیمتار تقستیم شتد .ایتن

موننسین ،ججیرة پایه حاوی  400میلیگر مکمل موننسین

طرحی کامالً تاادفی با تکترار نامتعتادل

بههمراه  0/03میلیگر بتر کیلتوگر وزن متتابولیکی بتدن

بود از  .1تیمار شاهد

جیرة آزمایشی پایه در

آزمایش در قال

انجا شد .تیمارهای آزمایشی عبار

مکمل کرو (با هفت تکرار) .ترکی

بتتدون هتتیچگونتته افزودنتتی (بتتا هشتتت تکتترار) .2 ،تیمتتار

جدول  1آمده است.

جدول  .1مواد تشکیلدهندة جیرة آزمايشی پايه در انتظار زايش و تازهزا (براساس درصد از مادة خشک)
مواد وراکی

انتظار زایش

تازهزا

جو آسیابشده

22/17

25

سبوس گند

12/85

5

12/22

10

کنجالة سویا

8/3

8

کنجالة پنبهدانه

4/5

5

پودر ماهی

1/8

2

پودر چربی

0/95

1

سدیم بیکربنا

-

1/5

دیکلسیم فسفا

-

0/5

کلسیم

-

0/5

-

0/5

1/28

2

29/2

24

6/7

15

ذر

کربنا

آسیابشده

نمک
1

مکمل ویتامینی معدنی
یونجة ردشده
ذر

سیلوشده

مواد مغذی (محاسبهشده)
انرژی ال

شیردهی

1/49

1/67

14/8

16/8

36/4

29/2

کلسیم (درصد)

0/6

0/7

فسفر (درصد)

0/4

0/4

(مگاکالری در هر کیلوگر )
پروتئین ا (درصد)
الیا

نامحلول در شویندة نای (درصد)

 .1مکمل ویتامینی معدنی شامل  500000واحد بینالمللی ویتامین  5500 ،Aواحد بینالمللتی ویتتامین  4000 ،Eمیلتیگتر بتر کیلتوگر متس2000 ،
میلیگر بر کیلوگر آهن 1600 ،میلیگر بر کیلوگر منگنز 1600 ،میلیگر بر کیلوگر روی 40000 ،میلیگر بر کیلوگر منیتزیم 42 ،میلتیگتر بتر
کیلوگر کبالت 110 ،میلیگر بر کیلوگر سلنیم
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میتانگین زایتش گاوهتای شتیری  3/8±0/6و میتانگین

مرتبه صور

می گرفت ،پس از زایمان میتزان اولتین شتیر

تولیتتد آنهتتا در دورة قبلتتی  9520کیلتتوگر بتتوده استتت.

گرفته شده از گاو ،همچنین دوشش دو و سو ثبتت شتد.

تیمارهای آزمایشی فقط در جیره قبل از زایش اعمال شتد،

ساس ،درصد چربی و پروتئین نمونه های شیر اندازهگیتری

بنابراین گاوها  14روز قبل از زمتان زایتش بتا جیترههتای

شد .بعد از انجا تستت آبستتنی و تأییتد دامازشتک گلته،

آزمایشی تغذیه شدند .گاوها تا  20روز بعد زایش بتهطتور

روزهای باز هر دا در تیمارهای آزمایشی مختلتف تعیتین

یکسان با جیرههای بعد زایش تغذیه شتدند .مکمتل کترو

شد.

به صور

مکمل کرو  -متیتونین (تتأمین شتده بتهصتور

طرحتی کتامالً تاتادفی بتا تکترار

این آزمایش در قال

آویال شترکت  ZIN-Proآمریکتا) بتود .همچنتین ،مکمتل

نامتعادل انجا شد .دادههای جمتعآوریشتده بتا استتفاده از

موننسین -سدیم (شترکت رازک) بتود.

نر افزار  SASنسخة  9/1رویة میکس بترای متدل  1تجزیته

موننسین به صور

گاوها در ابتدای آزمتایش و قبتل از توراک ریتزی صتبح
توزین شتدند .چتون تغذیته بتهصتور
می گرفت ،میزان کل ترکیبا

شد .سعح معناداری کمتر یا برابر  0/05بود .اثر دا بهصور
تاادفی در مدل در نظر گرفته شد .دادههای مربوط به زمتان

گروهتی صتور

آزمایشی محاسبه شتده بترای

گاوها در یک گروه استفاده می شد .گاوها بهصور

آمدن جفت بهصور
شیر بهصور

چهتار

گروه مجزا (شاهد ،تیمار  ،1تیمار  2و تیمتار  )3نگهتداری

تکرار در واحد زمان تجزیه و میتانگینهتا بته

کمک آزمون چند دامنهای دانکن مقایسه شد.

میشد .میزان وراک ماترفی بتر استاس تغذیتة گروهتی

()1

Yijkl = μ + 𝐴𝑖 + Cj + Mk + Tl + (CT)jl +
(MT)kl + (CM)jk + εijkl

محاسبه شد.
برای تعیین مادة شک جیره ،نمونه هتا بته آزمایشتگاه

در این رابعه μ ،اثر میتانگین Ai ،اثتر دا در هتر تیمتار

گتتروه علتتو دامتتی دانشتتگاه اراک منتقتتل شتتد و بعتتد از
وزنکردن نمونههای توراک بتهمتد

آزمایشی Cj ،اثتر کترو  Mk ،اثتر موننستین Tl ،اثتر زمتان

 48ستاعت تحتت

نمونتتهگیتتری (CT)jl ،رابع تة متقابتتل بتتین زمتتان و کتترو ،

دمای  60درجه در دستگاه آون قرارگرفت و متادة شتک

 (MT)klرابعة متقابل بین زمان و موننسین (CM)jkj ،رابعة

محاسبه شد ] .[1جیرة پایة بهکار رفته در این آزمایش برای

متقابل بین کترو و موننستین و  εijklاثتر اشتتباه آزمتایش

هر چهار تیمار یکسان بود و تحت شرایط یکستان در سته

است.

چهار تیمار قرارگرفت .جیره بعد زایش حاوی  16/8درصد

نتايج و بحث

نوبت  8صبح 15 ،بعدازظهر ،و  22شت

در دستترس هتر

پروتئین  1/67مگاکالری بر کیلوگر انرژی ال

غیرتکرار در واحتد زمتان و دادههتای

نتاین نشان داد که اثرجیره های آزمایشی بر مار

شیردهی

معنادار نبود (جدول  .)2نتاین معالعتا

در هر کیلوگر متادة شتک ماترفی بتود .مکمتلهتا بتا

وراک

در اتوص اثتر

مقداری از جیره بهطور کامتل مخلتوط و روی توراک در

مار

موننسین بر مار

تقریباً یکدست ریخته شتد .بترای

متناق

بوده است .بر تی محققتان کتاهش متادة شتک

سرتاسر آ ور به صور

وراک در قبل و بعد از زایش

استفاده از مکمل هتای آزمایشتی بتر زمتان

مارفی بعد از زایش را بیتان کردنتد ] [30و بر تی دیگتر

روج جفت از بدن حیوان ،بعد از زایمان زمان دقیق آمدن

کرده اند که بر میزان مادة شتک ماترفی قبتل از

بررسی تأثیرا

گزار

زایش تأثیر ندارد ].[20

جفت ثبت شد .با توجه به اینکته شیردوشتی در گلته سته
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جدول  .2اثر موننسین ،كروم ،كروم.-موننسین بر میزان مادة خشک مصرفی
تیمار

فراسنجه

SEM

شاهد

موننسین

کرو

کرو -موننسین

P-value

مادة شک مارفی قبل زایش

13/11

13/38

13/20

13/49

0/92

0/67

مادة شک مارفی بعد زایش

19/98

20/13

20/03

19/93

1/06

0/52

 : SEMعای استاندارد میانگینها

اما بر ی محققان به تأثیرا

مابتت موننستین بتر متادة

گاوهای تغذیهشده با جیرة کامالً مخلوط همتراه بتا مکمتل

توراک در

موننسین به میزان  400میلیگر در روز تمایتل بته کتاهش

شک مارفی اشاره کرده اند .افزایش مار

زمان استتفاده از موننستین ممکتن استت بتهدلیتل تستریع
گوار

داشت ].[11
در مورد استفاده از کرو  ،همانند موننستین تتأثیری بتر

غذا باشد که قابلیت هضم وراک ،بهویژه فیبتر ،را

تحت تأثیر قرارمیدهد ].[8
تولید باال و کاهش ازدستدادن نمترة وضتعیت بتدنی
با افتزایش متادة شتک ماترفی در ارتبتاط استت ].[16
معالعا

اشتهای دا پدید نیامد .از طر

دیگر ،بر ی محققان تتأثیر

مابت مکمتل کترو بتر ماتر

متادة شتک ماترفی را

گزار

دیگر نشان داده است که گاوهتایی کته موننستین

کرده اند .مکمل کرو سب

ماتترفی بتتهصتتور

افتزایش متادة شتک

عتتی در طتتول دوره قبتتل از زایتتش

دریافت کردند  1/3کیلوگر مادة شک ماترفی بیشتتری

میشود و بعد از زایتش ،متادة شتک ماترفی بته شتکل

کردهاند که ایتن

منحنی درجة دو با افزایش مکمتل کترو  ،تغییتر متیکنتد

میزان از نظتر آمتاری معنتادار نبتود .همچنتین ،در معالعتة

افزایش مادة

نسبت به گروه شاهد بعد از زایش مار

] .[15مکمل کرو در دورة قبل از زایش سب

دیگری متادة شتک ماترفی گاوهتای گتروه شتاهد 1/2

شک ماترفی شتده استت ] .[29متادة شتک ماترفی

کیلوگر از گاوهای تغذیهشده با مکمل موننسین (یک هفته

بهشد

در دورة قبل از زایش تحت تأثیر استفاده از کرو -

قبل از زایش تا سه هفته بعد از زایش) کمتر بود ] ،[29کته

متیونین قرارگرفت و میزان آن افزایش پیدا کرد ].[10

عوامل متعددی همانند آب و هتوا و تغدیته ممکتن استت
علت تفاو

از طر

نتاین این محققان با نتاین متا باشتد .گتزار

دیگر ،استفاده از مکمل پروپیونا  -کترو در

گاوهای شیری پس از زایش سب

افزایش مار

وراک

شده است که مادة شک مارفی قبل از زایش تحت تأثیر

به میزان  2/1کیلوگر در روز شد ،ولی قبل از زایش اثتری

توراک بعتد از

توراک بتهوستیلة

موننسین قرارنمیگیرد ،اما افزایش مار

نداشت ] .[25سازوکار افزایش مار

زایش را بههمراه دارد ] .[24موننسین افزایش متادة شتک

کرو ناشنا ته است ،ولی مشخ

مارفی در اوایل شیردهی را تسریع می کنتد ] .[25معالعته

جزئی از مسیر فعالسازی انسولین است که ممکن است در

کتاهش متادة

اثر تغییر این هورمون بر سو ت وساز همچنین ،اشتها تأثیر

در گاو پرواری ،نشان داد که موننسین ستب

داشته باشد ].[10

شتتک ماتترفی متتیشتتود ] .[8متتادة شتتک ماتترفی در
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شتده استت کته کترو

مهرنوش قندهاری ،مهدی خدايی مطلق ،مهدی كاظمی بنچناری

جدول  .3اثر تیمارهای آزمايشی بر تولید شیر و تركیبات آن

تیمارها

فراسنجه
تولید شیر

شاهد

موننسین

کرو

کرو -موننسین

SEM

33/70

36/20

35/31

36/72

1/41

0/47

درصد چربی

3/08

3/10

3/17

3/25

0/15

0/79

درصد پروتئین

3/04

3/02

3/05

3/11

0/10

0/59

شیر تاحیحشده برای  4درصد

29/09

31/22

30/86

32/51

0/92

0/29

بازدهی تولید شیر (مادة شک به شیر  4درصد چربی)

0/67

0/64

0/64

0/62

0/05

0/43

(لیتر)

ترکیبا

بر اساس نتاین بهدستآمده ،استفادة همزمان منبع کرو

شیر نداشت ] .[29گزار

شده استت کته مکمتل

و موننسین نیز تأثیری بر وراک مارفی دا های آزمایشتی

کرو تأثیر قابل تتوجهی بتر میتزان تولیتد شتیر نتدارد .امتا

نداشته است .با توجه به اینکه پژوهشی در دست نیست که

شیر تولیدی شامل درصد چربی ،پروتئین ،الکتتوز

استفادة هم زمان این دو در دورة کلوزآ

ترکیبا

و درصد مادة جامد فاقد چربی ،تحتتتتأثیر مکمتل کترو

را بررستی کترده

باشد ،بنابراین به نظر می رستد معالعتة بیشتتر و استتفاده از

قرارنگرفت ] .[10در معالعة دیگتری ،نتتاین نشتان داد کته

سعوح دیگر این افزودنی ها در ایتن دوره نیتاز استت .اثتر

افزایش عی تولیتد

جیره های آزمایشی بر تولید شیر و ترکیبا

استفاده از مکمل کرو  -متیونین سب

شیر پس از زایش شد ] .[29اثر مکمتل کترو  -میتتونین و

آن معنادار نبود

منبع غلة جیره بر عملکرد گاوهتای شتیری در دورة انتقتال

(جدول .)3
نناین متفاوتی از اثر موننسین بر تولید و ترکیبتا
گزار

معالعه شد و نتاین نشان داد که مکمل مذکور سب

شتیر

افزایش

شده است که به میزان مکمل مورد استفاده بستگی

تولید شیر در جیره بر پایة جتو متیشتود ] .[27در تحقیتق

شیر و میزان تولیتد شتیر

دیگری ،با افزایش میزان کرو در جیره ،تولید شیر کتاهش

دارد .موننسین تأثیری بر ترکیبا
نداشته است ] .[30گزار

یافت ،که ممکن است علت آن سمیبودن کرو در مقتادیر

شده است کته موننستین ستب

افزایش تولید شتیر از هفتتة اول تتا هفتتة پتنجم شتیردهی

باال باشد ،اگرچه سعوح سمی کرو برای نشتخوارکنندگان

میشود ،ولی بعد از آن بیتأثیر است ] .[20مکمل موننسین

ناشنا ته است ].[16

افزایش چربی شیر متیشتود .استتفاده از  350و 400

با توجه به اینکه استفادة همزمان کرو و موننسین تأثیری

سب

میلیگر در روز موننسین بین  4تا  24هفته پتس از زایتش

بر وراک مارفی نداشته و یکتی از عوامتل مهتم متؤثر بتر

می شود تولید شیر افزایش پیدا کنتد ،امتا تتأثیری بتر

تولید شیر میزان وراک مارفی است ،عد تغییر میزان شیر

سب

تولیدی در تیمارهای متفاو

پروتئین شیر ندارد ].[20
در دوران قبل از زایش ،افتزایش میتزان مکمتل کترو -

متیونین سب

 4تغییرا

افزایش عی تولید شیر شد ،امتا تتأثیری بتر

منعقی بهنظر میرستد .جتدول

میانگین زمان دفع جفت و روزهای بتاز گاوهتای

آزمایشی را در این معالعه نشان میدهد.
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جدول  .4اثر مکمل موننسین ،كروم ،موننسین-كروم بر زمان دفع جفت و روزهای باز
تیمارها
فراسنجه

SEM

شاهد
زمان دفع جفت (دقیقه)
روزهای باز
 :a- cحرو

موننسین

کرو

P-value

کرو -موننسین

243/1a

180/3ab

232/0a

120/0b

31/82

0/05

118

109

97

103

10/27

0/42

غیرمشابه در هر ردیف نشاندهندة ا تال

استفادة همزمان مکمل کرو و موننسین ستب

معنادار در  p≥0/05است.

مشخ

کتاهش

معنادار زمان دفع جفت در دا های آزمایشی شد .مشتخ

شده است که کرو به تنهایی تتأثیری بتر عارضتة

جفتماندگی نداشته است ].[22

شده است که مکمل کرو بهتنهایی تأثیری بر بیمتاریهتای

نتتتاین معالعتتة حاضتتر نشتتان داد کتته استتتفاده از منبتتع

متتتابولیکی بتتالینی و عتتوارض بتتالینی زایتتش نتتدارد ].[26

بهبود نسبی زمتان

استفادة هم زمان از این دو ستب

موننسین یا کرو بهتنهایی در جیره سب

دفع جفت میشود ،اما استفادة همزمان این دو مکمل سب

بهبتود تروج جفتت در

مقایسه با سایر تیمارها شد ( .)p>0/05علت جفتمانتدگی

بهبود زمان دفع جفت با ا تال

به طور کامل شنا ته شده نیست .بته هتر حتال ،ا تتالل در

به گروه شاهد شد .از آنجا که استفادة هتمزمتان از ایتن دو

عملکرد ایمنی ممکن است نقش مهمتی در جفتتمانتدگی

ممکل بر اشتها و تولید حیوان تأثیر نداشتته استت بتهنظتر

داشته باشتد ] .[12کتاهش نوتروفیتل هتا در بافتت جنینتی

می رسد که تغییر وضعیت متابولیکی یا ایمنی دا هتا ستب

گاوهتتای دارای جفتتتمانتتدگی مشتتاهده شتتده استتت ]،[4

این بهبود شده باشد که نیاز به معالعة بیشتری است.

حدود  120دقیقته نستبت

عتتالوهبتتر ایتتن نتتاتوانی لوکوستتیتهتتا در حملتته بتته متتواد

نتاین معالعة حاضر نشان داد که جیرههای آزمایشتی اثتر

کوتیلدون موجود قبل از زایمان در گاوها ،جفتمانتدگی را

معناداری بر روزهای باز نداشتت .کتاهش روزهتای بتاز در
معالعا

افزایش میدهد ].[14
تعادل منفی انرژی در عملکرد ایمنی پتس از زایتش در
گاو شیری اثرگذار است ] .[23موننسین سب

دیگر گزار

شده است کته نتیجتة کتاهش بستین

بافت و کاهش وزن ازدسترفته در شتروع شتیردهی استت
] .[21مکمل کرو بر روزهای باز در گاوهتای شتکم چنتد

کاهش  20تا

 30درصتد جفتتمانتدگی متیشتود .مشتابه ایتن تحقیتتق،

بیتأثیر نبوده است ،بهصورتی که مکمل کترو بتهتنهتایی در

کترد کته تغذیتة موننستین در

کاهش روزهای باز شده است ].[22

معالعهای در استرالیا گزار

معالعههای پیشین سب

گاوهای قبل از زایش میتزان جفتتمانتدگی را  36درصتد

بر اساس نتاین این آزمتایش ،استتفادة هتم زمتان منبتع

کاهش داد ] .[2ریسک ابتال به جفت ماندگی گاوهتایی کته

موننسین و کرو سب

کاهش زمان دفع جفت شتد کته از

موننسین دریافت کردهاند کمتر از گروه شاهد است ،اما این

این طریق بر پیشگیری از جفتمانتدگی،همچنین وضتعیت

آمار معنادار نیست ] .[8وقوع جفت ماندگی در گاوهایی که

بازگشت سریعتر رحم مؤثر است.

قبل از زایش موننستین دریافتت کتردهانتد  6/6درصتد در
مقابل  9/2درصد گاوهای شاهد بوده است ] .[17از طرفی،
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Abstract
Effect of supplementation of monensin (Mon), chromium (Cr) and their interaction in close-up period
was investigated on 30 pregnant multiparous dairy cows in a completely randomized design with four
treatments. Treatments were (1) un-supplemented cows (CON), (2) Mon supplemented cows (400 mg
Mon/d), (3) Cr supplemented cows (0.03 mg Cr/metabolic BW), (4) Mon-Cr supplemented cows (400 mg
Mon/d plus 0.03 mg Cr/metabolic BW). The production and fertility parameters were recorded. Dry
matter intake, milk yield, milk composition as well as open days did not show significant difference
among treatments. Placenta delivery time was earlier in supplemented cows with Mon-Cr (120 min)
compared to the control group (243.1 min; p<0.05). The results showed that although supplementation of
Mon and Cr did not separately improve measured parameters in the preset study, supplementation of diet
with both Mon and Cr could reduce placenta delivery time and hence could improve retained placenta in
fresh cows.
Keywords: chromium, metabolic disorder, monensin, open days, retained placenta.
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