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هاي رشد اسکلتی در بر برخی شاخص12Bیتامینوتجویز کمپلکس آهن، مس، کبالت و تأثیر 
هاي شیرخوارگوساله
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چکیده

هاي تازه متولد شده بود. هاي رشد گوسالهشاخص12Bیتامینو، مس، کبالت و آهنهدف از این مطالعه بررسی اثر تزریق کمپلکس
تکرار در سه گروه قرار گرفتند. 6تیمار و 3تصادفی با گوساله تازه متولد شده نژاد هولشتاین در قالب طرح کامالًرأس 18تعداد 
5) با تزریق عضالنی2سی، تیمار سی10درصد به میزان 9/0) تیمار شاهد: با تزریق محلول نرمال سالین 1هاي آزمایشی شامل تیمار
سی دکسترافر کمپلکس حاوي سی10) تزریق عضالنی12B ،3دکسترافر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و ویتامین سی داروي سی

هاي رشد اسکلتی در باشد که به روش داخل عضالنی بالفاصله بعد از تولد انجام شد. شاخصمی12Bآهن، مس، کبالت و ویتامین
12Bیتامین و، مس، کبالت و آهنگیري شد. نتایج این آزمایش نشان داد که تزریق تجویز کمپلکساندازه28، 21، 14، 7، 1روزهاي

هاي قد از جدوگاه و طول بدن اما روي شاخص.(P<0.05)داري داشته است روزگی اثر معنی28روي شاخص محیط سینه در 
توان اظهار داشت که بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق می.(P>0.05)داري نداشتهاي ماده شیرخوار اثر معنیدرگوساله

هاي رشد اسکلتی و سالمت گوساله اثر مثبتی دارد.روي برخی از شاخص12Bیتامین و، مس، کبالت و آهناستفاده از کمپلکس

گوساله، هاي رشدشاخص،12Bکبالت و ویتامین ، مس، کلمات کلیدي: آهن

مقدمه

طبیعتاً ها زیاد بوده و هزینه غذا و کارگر مورد نیاز نیز باالست. در سه ماه اول زندگی گوساله، مرگ و میر و شیوع بیماري
-برنامهپرورش مطلوب گوساله نیازمند تغذیه مناسب، رعایت اصول بهداشتی و اجراي برنامه مدیریت صحیح است. با اجراي

یابد و درصد مرگ و میر به کمتر هاي جوان کاهش میمدیریتی خوب، هزینه خوراك و کارگر مورد نیاز براي گوسالههاي 
).1385، رسد (ناصریان و همکاراندرصد می5از 

-آهن جزء ضروري از هموگلوبین، میوگلوبین، و چندین آنزیم دیگر مانند کاتاالز، پراکسیداز، سـیتوکروم اکسـیداز مـی

). احتیاجات آهن براي حیوانات اهلی توسط سن، نرخ رشد، قابلیت در دسترس بـودن NRC2001؛ 2000،باشد. (هاروي
خـوبی رار می گیرد. احتیاجات آهن قابل دسترس براي نشخوار کنندگان بهقتأثیرمنابع جیره اي و میزان کیفیت آن تحت

).1989ها تخمین زده شده است.(اسمیت، مشخص نشده و بیشترین توصیه
تر بیشتر است و اگر چه به طور معمول پذیرفته شده، که احتیاجات آهن براي حیوانات جوان نسبت به حیوانات مسن

). ذخایر آهن ppm10باشد با این حال کمبود آهن وجود دارد چون شیر گاو آهن کمی دارد (در حد میppm100در حد 
هایی که در چند هفته اول زندگی با جیره خشک تغذیه باشد و به طور کلی براي گوسالهبدن گوساله در درجه اول کبد می

شوند کم خونی ناشی از ل منحصراً با شیر تغذیه میها در چند هفته اوشوند کافی است. با این حال زمانی که گوسالهمی
همچنین شیوع ذات الریه و اسهال ) NRC ،2001دهد (قرار میتأثیرفقر آهن رشد و ضریب تبدیل غذایی را تحت
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). مس جزء 1986باشد (بانگر و همکاران،اند باالتر میهایی خوراکی دریافت نکردههایی که آهن بصورت مکملدرگوساله
سازي آنها ضروري است، مس به همراه آهن بواسطه فعالیت آنزیم مانی چندین سیستم آنزیمی بوده و یا براي فعالساخت

). نشانه مشخص کمبود 1992باشد، براي تشکیل هموگلوبین ضروري است (مک داول، سرولوپالسمین که حاوي مس می
بر حیوانات 12B). عمومًا تأثیر کمبود ویتامین 1982باشد (الیستر و ادواردز، خونی میي حیوانات، کمهامس در اغلب گونه

بالغ نسبت به حیوانات جوان در حال رشد کمتر است. در حیوانات جوان، رشد به شدت به تأخیر افتاده و میزان تلفات 
به 12Bد. اضافه کردن ویتامین وجود دار12B). کبالت در ترکیب ویتامین 1379یابد (نوید شاد و همکاران، افزایش می

کند، زیرا مقادیر زیادي ویتامین را کم می12Bکند. افزودن کبالت به جیره نیاز به مکمل جیره، نیاز به کبالت را کمتر می
12Bبا توجه به اینکه در شرایط 1384شود (دیویس و همکاران، توسط جمعیت میکروبی در دستگاه گوارش سنتز می .(

هاي نوزاد وجود دارد این مطالعه با هدف بررسی تاثیر این مواد بر ران احتمال کمبود این مواد در گوسالهدامپروري ای
هاي رشد اسکلتی انجام شد.شاخص

امواد و روشه

گوساله تازه متولد شده نژاد هلشتاین به طور کامال تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. تیمارهاي رأس 18تعداد 
) با تزریق 2سی، تیمار سی10درصد به میزان 9/0) تیمار شاهد: با تزریق محلول  نرمال سالین 1بودند از: آزمایشی عبارت

سی سی10) تزریق عضالنی12B ،3دکسترافر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و ویتامین سی داروي سی5عضالنی
داخل عضالنی بالفاصله بعد از تولد انجام شد. . که به روش12Bدکسترافر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و ویتامین

21، 14، 7، 1سینه، طول بدن توسط متر در روزهاي هاي رشد اسکلتی از جمله قد از جدوگاه توسط کولیس و دورشاخص
در سطح احتمال SPSSپردازش و با نرم افزار EXCELگیري شدند. داده هاي این نتایج در محیط نرم افزار اندازه28و 
درصد با آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.5داري عنیم

نتایج و بحث

و هاي رشد اسکلتی دور سینه، قد از جدوگاهشاخصبر12Bیتامین و، مس، کبالت و آهننتایج اثر تزریق کمپلکس
در شاخص دور سینه بین نشان داد که نتایجنشان داده شده است.3و 2هاي شیرخوار در جدول طول بدن در گوساله

میانگین مربوط به باالترینو.(P<0.05)داري وجود داردروزگی اختالف معنی28تیمار شاهد با تیمار دوم و سوم در 
هاي قد از جدوگاه و در شاخصباشدمی12Bسی کمپلکس آهن، مس، کبالت و ویتامین سی10تزریق تیمار دریافت کننده 

10تزریق باالترین میانگین مربوط به تیمار دریافت کننده و (P>0.05)داري وجود نداشتو طول بدن اختالف معنی
توانمیباشد. بطور کلی و کمترین میانگین مربوط به تیمار شاهد می12Bسی کمپلکس آهن، مس، کبالت و ویتامین سی

هاي اثر بهتري روي شاخص12Bیتامین و، مس، کبالت و آهنسی دکسترافر کمپلکس سی10نتیجه گرفت که تزریق 
) بیان کردند که تغذیه نامحدود غنی از کنسانتره در طول 1980بانگر و همکاران (اسکلتی نسبت به تیمارهاي دیگر دارد.

کند و بر این باورند که کم خونی در اولین ماههاي زندگی فیزیولوژیکی نیست دوره شیردهی از کمبود آهن جلوگیري نمی
داري در دهد که تزریق آهن یک افزایش معنیباشد به هر حال مطالعات متعدد نشان میبود آهن میو در نتیجه کم

گرم آهن به 1) بیان کردند که با تزریق 2010کند. مهري و همکاران (ها ایجاد میپارامترهاي خونی و رشد بهتر گوساله
داري مشاهده روز پس از تولد روي افزایش وزن کل و افزایش وزن روزانه تفاوت معنی2ها دکستران به گوساله–فرم آهن 

. شد

محیط سینه(سانتی متر)بر شاخص12تاثیر تزریق کمپلکس آهن، مس، کبالت و ویتامین ب .  1جدول 

تیمارهازمان(روز)شاخص اسکلتی
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- سطح معنی123

داري
معیاراشتباه 

محیط سینه

133/7725/8100/82243/074/1
700/8275/8288/78560/062/2

1433/8333/8283/84602/074/1
2183/8300/8533/84847/043/1
2866/8533/8666/87541/027/1

سی داروي دکسترافر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و سی5تیمار با تزریق عضالنی-2تیمار شاهد، تزریق محلول نرمال سالین؛-1
.12Bسی دکسترا فر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و ویتامین سی10تیمار با تزریق عضالنی - 12B ،3ویتامین
قد از جدوگاه (سانتی متر)شاخصبر12تاثیر تزریق کمپلکس آهن، مس، کبالت و ویتامین ب . 2جدول 

تیمارهازمان(روز)شاخص اسکلتی

- سطح معنی123

داري
اه معیاراشتب

قد از جدوگاه

166/7600/7925/80320/067/1
740/7883/8000/85491/048/1

1400/855/8016/76768/030/1
2100/8133/8066/78403/022/1
2800/8283/8183/80698/004/1

- 12B ،3سی داروي دکسترافر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و ویتامینسی5تیمار با تزریق عضالنی -2شاهد، تزریق محلول نرمال سالین؛تیمار -1
.12Bسی دکسترا فر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و ویتامین سی10تیمار با تزریق عضالنی 

طول بدن (سانتی متر)بر شاخص12ویتامین ب تاثیر تزریق کمپلکس آهن، مس، کبالت و . 3جدول 

تیمارهازمان(روز)شاخص اسکلتی

- سطح معنی123

داري
اشتباه معیار

طول بدن

100/8775/885/85463/076/1
700/8900/9060/87677/098/1

1416/8983/9200/92516/031/2
215/9316/9183/89371/080/1
2866/9700/9566/95635/002/2

-12B ،3سی داروي دکسترافر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و ویتامینسی5تیمار با تزریق عضالنی -2تیمار شاهد، تزریق محلول نرمال سالین؛-1
.12Bسی دکسترا فر کمپلکس حاوي آهن، مس، کبالت و ویتامین سی10تیمار با تزریق عضالنی 
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the effect of the injection of iron, copper, cobalt and
vitamin B12 on some structural growth measurements of newly born calves. 18 newborn calves of
Holstein breed were placed in three groups in a completely randomized design with 3 treatments
and 6 replications. Treatments included: 1) control treatment: injection of 10 ml saline 0.9%,
treatment 2) intramuscular injection of 5 ml dextrafer complex containing iron, copper, cobalt and
vitamin B12, 3) intramuscular injection of 10 ml dextrafer complex containing iron, copper, cobalt
and vitamin B12, immediately after birth. structural growth measurements on days 1, 7, 14, 21, 28
were measured. The results showed that the injection of iron, copper, cobalt and vitamin B12 had a
significant effect on chest circumference in 28 days (P <0.05). But it had no significant effect (P>
0.05) on the parameters of the height of withers and length of body in the suckling calves.
According to the results of this research it can be concluded that use of iron, copper, cobalt and
vitamin B12 has a positive effect on structural growth measurements of calves.

Keywords: Iron، Copper، Cobalt، vitamin B12، structural growth measurements، calf
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