
 

   

تاثيرقرص آهسته رهش روی، سلنيوم و کبالت بر 

عملكرد و برخی فراسنجه های خونی ميش های 

آبستن و بره های آن ها

bb

چكيد ه 

به منظور مقايســه ی شرايط سنتی موجود و استفاده از قرص آهســته رهش حاوی روی، سلنيوم و کبالت بر عملكرد ميش های 
آبستن و بره های آنها، شــش هفته قبل از زايمان 105 رأس ميش نژاد مهربان به سه گروه 35 رأسی تقسيم شد: 1( تيمار شاهد؛ 
2( تيمار دريافت کننده تزريق 10 سی سی ســلنيوم بعالوه ويتامين  E؛ 3( تيمار دريافت کننده قرص آهسته رهش. جهت بررسی 
عملكرد بره ها از اطالعات حاصل از تمام 35 راس ميش در هر گروه اســتفاده شد، اما جهت بررسی فراسنجه های خون و شير از 
هرگروه 6 راس ميش و بره آنها مورد ارزيابی قرار گرفتند. نمونه گيری از خون ميش ها در10 روز قبل و 45 و 90 روز پس از زايمان 
و از شير آنها در روز 45 شيردهی و خونگيری از بره های آنها در10، 45 و 90 روزگی انجام شد. باالترين وزن تولد و ازشيرگيری و 
افزايش وزن روزانه مربوط به بره های تيمار قرص بود )P>0/05(. بره های تيمار قرص درصد تلفات و عالئم بيماری ماهيچه ســفيد 
کمتری داشتند. فعاليت آلكالين فسفاتاز، غلظت روی و ويتامين  B12 پالسمای ميش های دريافت کننده قرص و بره های آنها نسبت 
به ساير تيمارها باالتر بود )P>0/05(. غلظت سلنيوم پالسما و فعاليت گلوتاتيون پراکسيداز ميش های دريافت کننده قرص و تزريق 
نســبت به ميش های شاهد در 10 روز قبل از زايمان باالتر بود اما 45 روز پس از زايمان فقط ميش های دريافت کننده قرص مقادير 
باالتری داشــتند )P>0/05(. فعاليت گلوتاتيون پراکسيداز و غلظت سلنيوم پالسمای بره های تيمار قرص نسبت به ساير تيمارها 
باالتر بود. ميش های دريافت کننده قرص غلظت روی، ســلنيوم و ويتامين B12 شير باالتری نسبت به حيوانات در گروه های ديگر 

.)P>0/05( داشتند
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In order to compare the existing traditional conditions and the use of slow release bolus containing zinc, selenium and 
cobalt on performance of pregnant ewes and their lambs, six weeks prior to lambing, 105 ewes were divided into three 
groups (35 heads each) including: 1) control group; 2) selenium + vitamin E injected group; 3) slow-release bolus given 
group. Data obtained from all the 35 ewes in each group were used to determine the performance of lambs, but to deter-
mine the blood and milk parameters 6 of ewes and their lambs from each group were used. Ewes were blood sampled 
at 10 days prepartum and 45 and 90 days postpartum, and samples of their milk were collected on day 45 also blood 
samples of lambs were collected at 10, 45 and 90 days old. Body weight on birth and weaning of lambs and average 
daily gain of lambs were highest in bloused animals (P<0.05). Lowest percentage of mortality and white muscle disease 
rate were observed in lambs whose mothers were given bolus. Alkaline phosphatase activity, plasma concentration of 
zinc and vitamin B12  in bloused animals and their lambs were higher as compared to other treatments (P< 0.05). Glu-
tathione peroxidase activity and plasma concentration of selenium of injected and bloused ewes on day 10 prepartum 
were higher as compared to control group (P< 0.05) , but these values on day 45 postpartum was only higher in bloused 
animals (P<0.05). Glutathione peroxidase activity and plasma concentration of selenium in lambs whose mothers were 
given bolus were higher as compared to other treatments (P< 0.05). Milk concentration of zinc, selenium and vitamin 
B12 in bloused ewes were higher than animals in other treatments.
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مقدمه
نیاز به مواد معدنی در هنگام آبســتنی در پســتانداران معموالً جهت 
رشــد و نمــو جنین افزایش می یابــد و به ویژه در اواخر دوره آبســتنی به 
باالترین مقدار خود می رسد در این میان تامین مواد معدنی كم مصرف برای 
میش های آبستن جهت حفظ جنین و بهبود رشد بره های متولد شده بسیار 

حائز اهمیت است )۵0(. 
در انســان و حیوانات كمبود روی در هنگام آبســتنی می تواند رشد و 
نمو نرمــال جنین را تحت تاثیر قرار دهد )۲9(. گزارش شــده اســت كه 
مصرف روی از ۱0 میلی گرم در روز توســط جنین گوسفند در 9۵ روزگی 
به 6۸ میلی گرم در روز در ۱4۵ روزگی آبســتنی افزایش یافته است )۱6( 
، همچنین گزارش شــده اســت كه افزودن روی به جیره میش های آبستن 
می تواند ســبب بهبود تولید شیر و وزن از شیرگیری بره های متولد شده در 

مقایسه با گروه شاهد شود )۲0(.
 كمبود كبالت در جیره نشــخوراكنندگان سبب كاهش سنتز ویتامین

B ۱۲  توســط میکروارگانیسم هاي شــکمبه می شود )36(. كمبود كبالت در 

میش ممکن اســت رشــد بره ها را به خاطر كاهش خوراک مصرفی و تولید 
شــیر مادر كاهش دهد )۱۲(. همچنین كمبود كبالت سبب محدودیت در 

تامین ویتامین  B ۱۲ هم در دوره جنینی و هم پس از زایمان می شود. 
ســلنیوم به دلیل حضور در آنزیم گلوتاتیون پراكسیداز نقش مهمي در 
سیستم آنتي اكســیداني بدن ایفا مي كند )۵0(. بیماري عضله سفید اولین 
ناهنجاري شــناخته شده مرتبط با كمبود سلنیوم در دام مي باشد كه سبب 
مرگ نوزادان تازه متولد شــده و آســیب به روند تولید، در دام هاي جوان و 
بالغ بویژه در نشخواركنندگان مي شود )۲۱(. افزودن سلنیوم به جیره میش 
در اواخر دوره آبســتنی می تواند سبب بهبود وضعیت سلنیوم در بره متولد 
شــده و دو برابر شدن غلظت سلنیوم آغوز و شیر شود )4۷(. تزریق سلنیوم 
و ویتامین  E در بسیاری از كشورها در هنگام نیاز استفاده می شود، هرچند 

تزریق یک عمل زمان بر و گران قیمت می باشد )4(. 
با توجه به كمبود عنصر روی در كلیه زمینهای زراعی كشور ما )3۵( و 
در نتیجه كمبود این عنصر در گیاهان )6(، عموماً نیاز حیوانات به این عنصر 
تامین نمی شود. بطوریکه اســتفاده از مکمل روی در جیره بره های پرواری 
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در منطقه همدان ســبب افزایش عملکرد آن ها شد )۱3(. همچنین بر لزوم 
اســتفاده از مکمل ســلنیوم در جیره دام های منطقه همدان جهت افزایش 
عملکرد و كاهش بروز عالئم كمبود سلنیوم تأكید شده است )3(. همچنین 
گزارشــاتی مبنی بر عدم تامین نیاز حیوانات نشخواركننده به عنصر كبالت 

در داخل كشور وجود دارد )۸، ۱0 و 30(. 
حتی با توجه به كمبودهای گزارش شــده عناصر كم مصرف در داخل 
كشــور، در روش نگهداری دام ها )گوسفند و بز( به صورت عشایری و سنتی 
در برخی از مناطق كشور )به ویژه استان همدان( دامداران سنتی هیچگونه 
مکمــل معدنی در اختیــار دام ها قرار نمی دهند و یــا فقط تزریق یک دوز 
ویتامین  E و سلنیوم در اوخر دوره آبستنی انجام می دهند. ابداع قرص های 
آهســته رهش مواد معدنی كم مصرف به خاطر راحتی استفاده از آن توسط 
دامداران سنتی، تا حد زیادی می تواند مشکالت این بخش از سیستم پرورش 
دام های كشــور را مرتفع سازد. بطوریکه گزارش شــده است كه خوراندن 
قرص آهســته رهش روی، كبالت و سلنیوم می تواند سبب بهبود عملکرد و 
وضعیت عناصر فوق در گوسفند به مدت 6 ماه شود )۲۸(. همچنین استفاده 
از قرص آهســته-رهش مس، كبالت و ســلنیوم در میش های آبستن سبب 
بهبود وضعیت این عناصر در میش ها و بره های متولد شده از آنها در مقایسه 
با گروه شــاهد شده اســت )۵۸(. با توجه به تولید قرص های آهسته رهش 
حاوی روی، سلنیوم و كبالت در داخل كشور، آزمایش حاضر طراحی گردید 
تا مقایســه ای بین شرایط موجود )یعنی عدم استفاده از مکمل مواد معدنی 
و یا تزریق یک دوز ویتامین  E و سلنیوم در اوخر دوره آبستنی( و خوراندن 
قرص آهســته رهش حاوی روی، ســلنیوم و كبالت به میش های آبستن در 
روش پرورش سنتی و تاثیر آن بر عملکرد بره ها و برخی فراسنجه های خونی 

و شیر مورد ارزیابی قرار گیرد. 

مواد و روش ها
این پژوهش با استفاده از ۱0۵ رأس میش آبستن 3 الی ۵ ساله مهربان 
در مزرعه آموزشی – پژوهشی دانشــگاه بوعلی سینا در همدان انجام شد. 
كار مربوط به مرحله مزرعه ای این پژوهش، در زمســتان ۱39۱ شروع و در 
تابســتان ۱39۲ به اتمام رسید. در هنگام شروع آزمایش میش ها به صورت 
مرسوم و سنتی جیره ای حاوی سیالژ ذرت )۱0 درصد( ، یونجه )3۵ درصد( 
، كاه گندم )۲3 درصد( و دانه جو )3۲ درصد( دریافت می كردند. جیره پایه 
به ترتیب حاوی ۱۷/۲6، 0/0۵3 و 0/۱0۱ میلی گرم روی، سلنیوم و كبالت 
در كیلوگرم ماده خشک بود. با شــروع فصل بهار تغذیه میش ها وابسته به 
مراتــع بود، و هیچ گونه مکمل معدنی یــا ویتامینه ای در كل دوره آزمایش 
دریافــت نمی كردند. حدود 6 هفته قبل از تاریــخ زایش تیمارها به صورت 

ذیل طراحی شدند: 
۱( گروه شاهد كه هیچ گونه مکمل معدنی دریافت نمی كرد؛

 ۲( گروه تزریق شــده با ۱0 سی سی ســلنوفرول حاوی 0/۵ میلی گرم 
سلنیوم به صورت سدیم سلنیت و ۵0 میلی گرم ویتامین  E در هر سی سی؛

 3( گروه دریافت كننده قرص آهسته رهش حاوی عناصر روی، سلنیوم 
و كبالت.

قرص ها دارای میانگین وزن ۱۸/۸۲ گرم با ۲0 درصد وزنی روی، 0/۲3 
درصد وزنی ســلنیوم و 0/۵ درصد وزنی كبالت بودند و بر اساس آزمایشات 
اولیه )آزمایشات in saco و كشتار بره ها در زمان های مختلف جهت بازیافت 

باقیمانده قرص( كه توســط ســازندگان قرص انجام شده بود، متوسط نرخ 
رهــش آنها ۱03/۵۵ میلی گرم در روز با طول عمر 4 تا 6 ماه و مقدار روی 
آزاد شده از قرص ها ۲3/0۱ میلی گرم در روز، مقدار كبالت 0/۵3۵ میلی گرم 
در روز، و مقدار ســلنیوم 0/۲۵۸ میلی گرم در روز بوده است )ثبت اختراع 

ایران به شماره ۷9633(. 
 حدود 6 هفته پس از اعمال تیمار، زایمان ها شــروع شد. در طول این 
مدت تاریخ زایش، وزن تولد بره ها، تعداد بره های دوقلو، جنسیت و بره هایی 
كه عالئم بیماری ماهیچه ســفید را نشان می دادند به طور دقیق ثبت شد. 
تمامــی بره ها تا زمان از شــیرگیری، درگله همراه مادر نگهداری شــد و با 
توجه به تاریخ زایش در 4 ماهگی از شــیر گرفته شدند. جهت مقایسه وزن 
تولد بره ها، درصد تلفات، درصد بروز عالئم بیماری ماهیچه سفید، و وزن از 
شیرگیری بره های متولد شده بر اساس اطالعات بدست آمده از ۱0۵ رأس 
میش استفاده شد. 30 روز پس از اعمال تیمارها از كلیه میش ها خونگیری 
انجام شد، اما جهت بررسی فاكتورهای خونی میش ها و بره های متولد شده 
از آنها و همچنین شــیر میش ها، از نمونه های خــون 6 رأس میش در هر 
تیمار )۱۸ رأس( و با توجه به تاریخ زایمان نزدیک به هم )میش هایی كه در 
روز 39، 40 یــا 4۱ بعد از اعمال تیمار زایمان كرده بودند( و بره های متولد 
شده )تک قلو و نر( اســتفاده شد. همچنین 4۵ و 90 روز پس از زایمان از 
همین میش ها مجدداً خونگیری شده و از شیر آنها در روز 4۵ نمونه برداری 
به عمل آمد. از بره های متولد شــده از ۱۸ رأس میش فوق نیز در روزهای 
۱0، 4۵ و 90 پس از تولد، خونگیری انجام شــد. نمونه هاي خون مربوط به 
هــر دام در 3 لوله آزمایش مجزا جمع آوري شــدند. دو لوله حاوي هپارین 
كه یکي براي اســتخراج پالســما و دیگري براي تهیه نمونه خون كامل و 
یک لوله بدون مادة ضد انعقاد براي اســتخراج ســرم بود. كلیه نمونه ها تا 
انجام آزمایشات بعدی در دمای ۸0- نگهداری شدند. فعالیت آنزیم آلکالین 
فســفاتاز سرم و غلظت روی پالسما به عنوان شاخص روی، غلظت ویتامین 
 B۱۲ پالسما به عنوان شــاخص كبالت و همچنین فعالیت آنزیم گلوتاتیون 
پراكسیداز سرم و غلظت سلنیوم پالسما به عنوان شاخص سلنیوم در خون 
میش ها و بره های متولد شــده از آنها تعیین شدند. همچنین غلظت روی، 

سلنیوم و ویتامین  B۱۲ شیر نیز تعیین شد. 
 Varian( غلظت روي و ســلنیوم پالسما و شــیر با دستگاه جذب اتمي
SpectrAA۲۲0( اندازه گیري شــد. غلظت ویتامین  B۱۲ پالســما و شیر با 
اســتفاده از كیت (ICN, Costa Mesa, CA, USA) و توســط دستگاه گاما 
كانتر قرائت شــد. فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراكسیداز خون كامل با استفاده 
از كیت RANSEL محصول شركت RANDOX انگلیس تعیین شد )43(. 
 Elitech فعالیت آلکالین فسفاتاز كل سرم با استفاده از كیت )ساخت شركت

فرانسه( مطابق با دستورات مربوطه اندازه گیري شد.
وزن تولد و وزن از شــیرگیری بره های متولد شده از ۱0۵ رأس میش 
در هنگام تولد و ۱۲0 روز پس از تولد ثبت شــد. تعداد بره های تلف شده تا 
زمان از شیرگیری ثبت شد و در نهایت به صورت درصد بیان شد. همچنین 
با توجه به عالئم مربوط به بیماری ماهیچه سفید، تعداد بره هایی كه عالئم 

را نشان دادند ثبت شد.
كلیه داده هاي جمع آوري شــده در طول آزمایش با استفاده از نرم افزار 
Excel ویرایش و براي تجزیه و تحلیل آماري آماده شــدند. تجزیه و تحلیل 
داده ها با اســتفاده از نرم افزار آماري SAS )49( صورت گرفت. برای كلیه 
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دریافت كننده قرص نســبت به بره های متولد شده از مادران دریافت كننده 
تزریق و شاهد به طور معنی داری باالتر بود )P > 0/0۵(. همچنین بره های 
متولد شده از مادران دریافت كننده تزریق نیز نسبت به شاهد، میانگین های 
حداقل مربعــات وزن تولد و ازشــیرگیری و افزایــش وزن روزانه باالتری 

.(P > 0/0۵(داشتند
به طور مشابه با نتایج تحقیق حاضر تزریق ۵ سی سی سلنیوم به صورت 
ســدیم سلنیت قبل از آبســتنی و تکرار آن در ۲ هفته قبل از زایمان سبب 
افزایش معنی دار وزن تولد بره ها متولد شــده در مقایسه با گروه شاهد شد 
)۷(. همچنین نشــان داده شده است كه تزریق سلنیوم و ویتامین  E قبل از 
آبســتنی و 4 هفته قبل از زایمان به میش های با شــکم زایش دوم بر وزن 
تولد بره ها اثری معنی داری داشته است، اما بر وزن تولد بره های متولد شده 
از میش های شــکم سوم اثری نداشته اســت )۱4(. در مقابل نتایج تحقیق 
حاضر تزریق ســلنیوم و ســلنیوم بعالوه ویتامین E وزن تولد را تحت تاثیر 
قرار نداده اســت، اما بطور مشابه با نتایج تحقیق حاضر سبب بهبود افزایش 
وزن روزانه و میانگین وزن بره های متولد شــده در 60 روزگی شــد )33(. 
بنابراین افزایش عملکرد بره ها در هنگام تولد و ازشیرگیری در گروه دریافت 
كننده تزریق ســلنیوم بعالوه ویتامین E نسبت به تیمار شاهد می-تواند به 
دلیل نقش این دو ماده مغذی در تقویت سیستم ایمنی بره ها باشد و باالتر 

پارامترهای خون و شــیر از مدل آماری طرح كامال تصادفی استفاده شد و 
مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن با سطح احتمال 

خطاي آلفا برابر 0/0۵ درصد انجام شد. 
Yij = µ + Ti +eij

Yij = مقدار مشاهده تیمار i ام در تکرار j ام؛ µ = اثر میانگین؛ Ti = اثر 
تیمار i ام؛ eij = اثرخطاي آزمایش مربوط به تیمار i ام در تکرار j ام

همچنین از مقایســه میانگین های حداقل مربعات (lsmeans) با كمک 
آزمون t جهت آنالیز عملکرد بره ها استفاده شد. با توجه به اینکه اثر متقابل 
بین جنس بره )نر یا ماده( و نوع تولد )تک قلو یا دو قلو( معنی دار نبود، اثر 

متقابل آنها از مدل حذف شد:
Yijkl = µ + Ti + Sj + Bk + eijkl

در این مدل µ اثر میانگین، Ai اثر تیمار ، Sj اثر جنس بره )نر یا ماده( 
، Bk اثر نوع تولد )تک قلو یا دو قلو( ، eijkl اثر خطا هستند.

نتايج و بحث
مقایسه پارامترهای مربوط به عملکرد بره های متولد شده در جدول ۱ 
آمده است. همانطور كه مشاهده می شود میانگین های حداقل مربعات وزن 
تولد و ازشــیرگیری و افزایش وزن روزانه در بره های متولد شــده از مادران 

SEMP-valueتیمار قرصتیمار تزریقتیمار شاهدردیف

--3۵3۵3۵تعداد میش های زایمان كرده

--393939تعداد بره های متولد شده

۱/۱۱/۱۱/۱0/04۵۱تعداد بره به ازای هر میش در هنگام تولد

۱۱/0۵۱/0۸0/06۲0/6۱۱تعداد بره به ازای هر میش در هنگام شیرگیری

c3/۵۱4 b4/600 a0/0۵0>0/000۱ 3/۲۸3 )وزن تولد۱ )كیلوگرم

c۲9/۷4 b33/۷6 a0/449>0/000۱ ۲۷/3۸وزن از شیرگیری۱ )كیلوگرم( 

c0/۲۱۸ b0/۲43 a0/003۷>0/000۱ 0/۲0۱افزایش وزن روزانه۱ )كیلوگرم( 

4۲۱تعداد بره های تلف شده

--)۲/۵6( )۵/۱۲( )۱0/۲۵( درصد تلفات 

۷۲0تعداد بره با عالئم بیماری ماهیچه سفید

--)0( )۵/۱۲( )۱۷/94( درصد عالئم بیماری ماهیچه سفید 

جدول 1- ميانگين  های حداقل مربعات وزن تولد، وزن از شيرگيری و افزايش وزن روزانه و درصد تلفات و درصد بيماری ماهيچه 
سفيد بره  های متولد شده از مادران دريافت کننده قرص، تزريق و شاهد.

*حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهندة وجود تفاوت معني دار در سطح خطاي 0/۵0 است.
* SEM: خطاي استاندارد میانگین ها

۱: میانگین حداقل مربعات تصحیح شده بر اساس جنس )نر و ماده( و نوع تولد )تک قلو و دوقلو( 

تاثيرقرص آهسته رهش روی، سلنيوم و ...
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بودن وزن بره ها در هنگام تولد و ازشــیرگیری در گروه دریافت كننده قرص 
آهسته رهش نسبت به دو گروه دیگر مربوط به تاثیر سلنیوم، روی و كبالت 
موجود در قرص ها بوده اســت. در این راســتا گزارش شده است كه كمبود 
حاشــیه ای روی در هفته های آخر آبستنی می تواند سبب كاهش وزن تولد 
حیوانات شود )۲9(. همچنین تحقیقات دیگری نیز نشان داده اند كه افزودن 
روی به جیره میش های آبســتن سبب بهبود تولید شیر و وزن ازشیرگیری 
بره ها در مقایســه با گروه شاهد شده است )۲ و ۱9(. كمبود كبالت نیز در 
میش ممکن اســت رشــد بره ها را به خاطر كاهش خوراک مصرفی )۱۲( و 

كاهش تولید شیر )۱0( تحت تاثیر قرار دهد. 
كمترین درصد تلفات و عالئم بیماری ماهیچه سفید مربوط به بره های 
متولد شــده از مادران دریافت كننده قرص بود. بطور مشابه با نتایج مطالعه 
حاضر بره های متولد شــده از میش های دریافت كننده قرص آهســته رهش 
مــس، كبالت و ســلنیوم كمترین درصد تلفات را داشــته و عالئم بیماری 
ماهیچه ســفید نیز بروز ندادند )۵۸(. افزایش در بقاء بره های متولد شــده 
تا قبل ازشــیرگیری با افزودن ســلنیوم به جیره میش های آبستن )3۲( و 
حفظ بقاء بره های متولد شــده از مادران دریافت كننده سلنیوم و ویتامین 
E )4۸( گزارش شــده است. بره های متولد شــده از مادران دریافت كننده 
قرص هیچ گونه عالئم بیماری ماهیچه سفید را نشان ندادند اما ۵/۱۲ درصد 
بره-های متولد شــده از گروه تزریق عالئم این بیماری را نشــان دادند. هر 
چند سعی شــد كه 6 هفته قبل از زایش، تیمارها اعمال شوند اما برخی از 
میش ها زودتر از 6 هفته و برخی دیرتر از 6 هفته زایمان نمودند. لذا ممکن 

است در گروه تزریق به دلیل افزایش زمان اعمال تیمار تا زایمان اثر بخشی 
آن كاهش یافته و موجب افزایش بروز عالئم بیماری ماهیچه سفید در گروه 
تزریق شده باشد. اما سلنیوم برای گروه دریافت كننده قرص به طور مداوم و 
روزانه برای حیوان قابل دسترس بوده است لذا در این گروه هیچ گونه عالئم 

بیماری ماهیچه سفید مشاهده نشد. 
غلظت روی پالسمای میش های دریافت كننده قرص و همچنین غلظت 
روی در شیر این میش ها در 4۵ روز پس از زایمان نسبت به میش ها در دو 
گــروه دیگر بطور معنــی داری )P > 0/0۵( باالتر بود )جدول ۲(. همچنین 
غلظت روی پالســما در سن ۱0، 4۵ و 90 روزگی در بره های متولد شده از 
مادران دریافت كننده قرص نسبت به بره های متولد شده از مادران شاهد و 

.)P > 0/0۵( تزریق به طور معنی داری باالتر بود
بــا توجه به كمبود روی در خاكها و و در نتیجــه گیاهان اكثر مناطق 
ایــران )3۵( لذا بهبود غلظت روی در میش هــای دریافت كننده قرص های 
آهسته رهش كه حاوی روی بودند مورد انتظار می بود. بطور مشابه تحقیقات 
دیگری نیز گزارش كرده اند كه خوراندن قرص های آهسته رهش حاوی روی، 
كبالت و ســلنیوم در گوسفند سبب افزایش غلظت روی پالسما در مقایسه 
با گروه شــاهد شد )۲۸(. تزریق متوالی ۲ دوز ســلنیوم و ویتامین  E )4 و 
۲ هفته قبل از زایمان( به تلیســه های آبســتن تغییر معنی داری در غلظت 
روی پالســمای تلیســه ها قبل و بعد از زایمان نداشته است )39(. بنابراین 
نتایج مطالعه حاضر نشــان می دهد كه غلظــت روی در مواد خوراكی یا در 
مرتعی كه میش ها چرا می كرده اند از لحاظ عنصر روی كمبود داشته است و 

SEMP-valueقرصتزریقشاهدزمان

میش

b0/9۵۱ b۱/394 a0/04۲>0/000۱ ۱00/9۸3 روز قبل از زایمان

b0/943 b۱/4۲۵ a0/0۲9>0/000۱ 4۵0/909 روز پس از زایمان

b0/9۱0 b۱/40۲ a0/0۲4>0/000۱ 900/9۷۱ روز پس از زایمان

شیر

b4/۵34 b6/۵66 a0/۱۱3>0/000۱ 4۵4/۵33 روز پس از زایمان

بره

b۱/06۲ b۱/۵36 a0/046>0/000۱ ۱0۱/0۵3 روزگی

b0/9۱9 b۱/444 a0/0۲۵>0/000۱ 4۵0/9۵۷ روزگی

b0/۸۲۵ b۱/4۲۷ a0/06۱>0/000۱ 900/۸40 روزگی

*حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهندة وجود تفاوت معني دار در سطح خطاي 0/۵0 است.
* SEM: خطاي استاندارد میانگین ها

جدول 2 – غلظت روی )ميلی گرم در ليتر( در شير و پالسمای ميش ها و بره های آنها.
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شده از مادران دریافت كننده قرص مرتبط با كمبود روی باشد. 
فعالیت آنزیم آلکالین فســفاتاز ســرم میش های دریافت كننده قرص 
نســبت به میش های دریافت كننده تزریق و شــاهد به طور معنی داری در 
قبــل و بعد از زایمان و همچنین فعالیت این آنزیم در ســن ۱0، 4۵ و 90 
روزگی در بره های متولد شــده از مادران دریافت كننده قرص نســبت به 
 )P > 0/0۵( بره های متولد شــده از مادران شاهد و تزریق به طور معنی داری

باالتر بود )جدول 3(.
فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز به عنوان شاخصی از وضعیت روی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد )۵0(. بطور مشــابه با نتایــج تحقیق حاضر افزودن 
روی به جیره میش های شــیری )۵6( و بره های پــرواری )۱۱، ۱3 و 4۱( 
ســبب افزایش فعالیت آنزیم آلکالین فســفاتاز شد. در مقابل )۲0( تغییری 
در فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در میش های خشک دریافت كننده منابع 
مختلف روی مشاهده نکردند. تفاوت در نتایج گزارش شده در این خصوص 
می تواند به دلیل اختالف در میزان روی جیره پایه مطالعات مختلف باشد. 
مطالعه ای در خصوص ارتباط بین افزودن روی به جیره میش و اثر آن 
بر فعالیت آنزیم آلکالین فســفاتاز در بره های متولد شــده یافت نگردید. به 
هر حــال با توجه به افزایش غلظت روی در شــیر و نتیجتاً افزایش غلظت 
روی پالســما در بره ها، بهبود فعالیت این آنزیم در بره های متولد شــده از 
میش های دریافت كننده قرص در مقایســه با گروه شــاهد و تزریق دور از 

انتظار نمی باشد. 
نتایج مربوط به غلظت عنصر ســلنیوم در شــیر و پالسمای میش ها و 
بره های آنها در جدول 4 آمده اســت. همانطور كه مالحظه مي شود غلظت 
ســلنیوم پالسمای میش های دریافت كننده قرص و تزریق نسبت به میش-

 .)P > 0/0۵( های شــاهد به طور معنی داری در قبل از زایمــان باالتر بود
اما 4۵ روز پس از زایمان فقط غلظت ســلنیوم پالســما و شــیر میش های 

خوراندن قرص های آهسته رهش حاوی روی، سلنیوم و كبالت سبب تامین 
مداوم عنصر روی شده است.

غلظت روی شیر در میش های شیری چرا كننده بر روی مرتعی با كمتر 
از ۲0 میلی گرم روی در كیلوگرم 3 تا ۸ میلی گرم در لیتر گزارش شده است 
)۵4(. بطور مشــابه با نتایج تحقیق حاضر افزودن روی به جیره میش های 
شیری ورامینی سبب افزایش غلطت روی شیر شد )۵۵(. همچنین خوراندن 
پلیت روی به میش های شیری سبب افزایش مقدار روی شیر در مقایسه با 
گروه شاهد شد )۵4(. همچنین رابطه معنی داری بین غلظت روی پالسما و 
غلظت روی در شــیر گوسفند )۲6( و گاو )3۷( گزارش شده است. بنابراین 
باال بودن غلظت روی شــیر در مقایســه با گروه شاهد و گروه تزریق ممکن 
است انعکاســی از باال بودن غلظت پالسمایی روی در گروه دریافت كننده 
قرص آهسته رهش باشد. اما بر خالف نتایج مطالعه حاضر گزارش شده است 
كه افزودن ۵00 میلی گرم روی در كیلوگرم به جیره بزهای شیری طی ۲۸ 
روز تاثیری بر غلظت روی شیر نداشته است )46(. شاید این اختالف مر بوط 

به غلظت متفاوت روی در جیره پایه و گونه حیوان باشد.
افزایش غلظت روی پالسما و شــیر در گروه های دریافت كننده قرص 
آهسته رهش سبب افزایش غلظت پالســمایی این عنصر در بره های متولد 
شده از این مادران شده است. در تحقیقی بر روی سه نژاد مختلف گوسفند 
شیری نشان داده شده است كه غلظت پالسمایی روی در بره های شیرخوار 
تابعی از غلظت پالسمایی روی مادران آنها است )۵3(. غلظت روی پالسمایی 
بیشــتر از ۱ میلی گرم در لیتر جهت ماكزیمم رشــد بره طی ماه های اولیه 
زندگی پیشــنهاد شده است )4۲(. با توجه به اینکه در مطالعه حاضر غلظت 
روی پالسما در بره های متولد شده از میش ها در گروه شاهد و تزریق به غیر 
از ۱0 روزگی كمتر از ۱ میلی گرم در لیتر بود، بنابراین ممکن است یکی از 
دالیل پائین تر بودن نرخ رشد این گروه از بره ها در مقایسه با بره های متولد 

SEMP-valueقرصتزریقشاهدزمان

میش

b۱64/۱6 b ۱۸4/۲3 a۲/330/000۲ ۱0۱66/33 روز قبل از زایمان

b۱63/۵4 b ۲۱0/4۷ a3/40>0/000۱ 4۵۱69/۵۲ روز پس از زایمان

بره

b۲04/۱6 b۲46/۱۸ a۲/4۲>0/000۱ ۱0۲0۱/34 روزگی

b۱۸9/46 b۲4۵/۸۲ a3/۷۲>0/000۱ 4۵۱9۲/۵6 روزگی

b۱۷۲/۵۷ b۲3۱/۸۷ a۲/۵6>0/000۱ 90۱69/9۵ روزگی

*حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهندة وجود تفاوت معني دار در سطح خطاي 0/۵0 است.
* SEM: خطاي استاندارد میانگین ها

جدول 3- فعاليت آلكالين فسفاتاز سرم )واحد در ليتر( ميش ها و بره های آنها.
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 دریافت كننده قرص نسبت به ســایر تیمارها به طور معنی داری باالتر بود
)P > 0/0۵(. غلظت سلنیوم پالسما در سن ۱0روزگی در بره های متولد شده 
از مادران دریافت كننده قرص نسبت به بره های متولد شده از مادران شاهد 
و تزریق به طور معنی داری باالتر بود )P > 0/0۵( همچنین غلظت سلنیوم 
پالسما در ســن ۱0روزگی در بره های متولد شده از مادران دریافت كننده 
تزریق نیز نســبت به بره های متولد شده از مادران شاهد به طور معنی داری 
باالتر بود )P > 0/0۵(. غلظت ســلنیوم پالسما در سن 4۵ و 90 روزگی در 
بره های متولد شــده از مادران دریافت كننده قرص نسبت به بره های متولد 

.)P > 0/0۵( شده از مادران شاهد و تزریق به طور معنی داری باالتر بود
بطور مشــابه با نتایج مطالعه حاضر خوراندن قرص های آهســته رهش 
مس، كبالت و ســلنیوم ســه ماه قبل از زایمان به میش های آبستن سبب 
افزایش غلظت ســلنیوم خون میش ها تا ســه ماه پس از زایمان شد )۵۸(. 
همچنین افزودن منابع مختلف ســلنیوم به جیره میش های آبســتن سبب 
افزایش غلظت سلنیوم ســرم قبل و بعد از زایمان شد )۵۱(. تزریق متوالی 
ســلنیوم نیــز در ۸ و 4 هفته قبــل از زایمان و ۱ هفته بعــد از زایمان به 
میش های آبستن ســبب افزایش غلظت سلنیوم پالسما در مقایسه با گروه 
شــاهد قبل از زایمان شــد، همچنین این میش ها تا ۵ هفته پس از زایمان 
غلظت ســلنیوم خون باالتری نســبت به گروه شاهد داشتند )۲۲(. گزارش 
شــده است كه گوسفندان با غلظت پالسمایی ۲۵ تا ۵3 میکروگرم سلنیوم 
در لیتر دچار كمبود شــدید سلنیوم می باشــند اما غلظت پالسمایی ۱60 
تا ۱۷0 میکروگرم در لیتر نشــان دهنده غلظت مناســب سلنیوم در جیره 

می باشــد )۵۲(. بــا توجه به نتایــج تحقیق حاضر و نتایــج تحقیقات فوق 
می توان چنین نتیجه گرفت كه آزاد شــدن تدریجی ســلنیوم از قرص های 
آهسته رهش نسبت به تزریق سلنیوم می تواند در حفظ غلظت سلنیوم خون 
موثرتر باشــد بطوریکه غلظت سلنیوم خون حتی در 90 روز پس از زایمان 

نیز در گروه دریافت كننده قرص حفظ شده بود. 
گزارش شده است افزودن سلنیوم به جیره گوسفند برای افزایش غلظت 
سلنیوم جنین )۲3( و شیر )۲4( طی روزهای اولیه شیردهی موثر می باشد. 
همچنین گزارش شده است كه غلظت سلنیوم شیر تابعی از وضعیت سلنیوم 
میش می باشد )۲۲(. عدم مشــاهده تاثیر تزریق سلنیوم به همراه ویتامین 
 E بر غلظت سلنیوم شــیر در مطالعه حاضر می تواند اوالً به این دلیل باشد 
كه فقط یکبار تزریق صورت گرفت و ثانیاً غلظت ســلنیوم در 4۵ روز بعد از 
زایمان بررســی شد كه تا این زمان احتماالً اثر تزریق سلنیوم كاهش یافته 
اســت. بطوریکه گزارش شده است كه اثر تزریق سلنیوم به صورت سلنیت 
ســدیم بر غلظت سلنیوم شــیر كوتاه مدت بوده و حدود ۱4 روز می تواند 
اثرگذار باشــد )۵0(. افزایش غلظت سلنیوم آغوز و شیر طی روزهای اولیه 
زایــش با تزریق ســلنیوم و ویتامین  E به گاو )3۱ و 39( و گوســفند های 
آبستن )۲۵( گزارش شده اســت. همچنین تزریق سلنیوم و ویتامین  E در 
هنگام زایمان به میش توانسته است تا ۱4 روز غلظت سلنیوم شیر را بطور 
معنی داری نسبت به گروه شاهد افزایش دهد )40(. همچنین تزریق دو دوز 
با غلظت باالی ســلنیوم و ویتامین  E قبل از زایمان ســبب افزایش غلظت 

سلنیوم شیر تا یک ماه پس از زایمان شد )9(. 

SEMP-valueقرصتزریقشاهدزمان

میش

b0/۱۵۸ a0/۱63 a0/00۲0>0/000۱ ۱00/0۸0 روز قبل از زایمان

b0/09۲ b0/۱۷۱ a0/00۱۵>0/000۱ 4۵0/09۱ روز پس از زایمان

b0/099 b0/۱69 a0/00۲0>0/000۱ 900/09۷ روز پس از زایمان

شیر

b0/0۲۲ b0/04۵ a0/00۱۲>0/000۱ 4۵0/0۲۱ روز پس از زایمان

بره

c0/0۸۵ b0/۱۱۵0 a0/00۲3>0/000۱ ۱00/0۵۵ روزگی

b0/0۷0 b0/۱۲۱0 a0/00۱4>0/000۱ 4۵0/066 روزگی

b0/0۷4 b0/۱0۲ a0/00۱0>0/000۱ 900/0۷3 روزگی

*حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهندة وجود تفاوت معني دار در سطح خطاي 0/۵0 است.
* SEM: خطاي استاندارد میانگین ها

جدول4 – غلظت سلنيوم )ميلی گرم در ليتر( در شير و پالسمای ميش ها و بره های آنها.
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SEMP-valueقرصتزریقشاهدزمان

میش

b۷۵9/۲ a960/۵ a۷۲/۷۸>0/000۱ ۱0۲۱۷/3 روز قبل از زایمان

b۲۵۷/۵ b۱043/۱ a40/96>0/000۱ 4۵۲0۵/0 روز پس از زایمان

بره

c69۲/6 b۱033/۸ a6۷/۷0>0/000۱ ۱0۲۲۱/۸ روزگی

b3۲6/4 b۱04۷/۱ a۵6/3۷>0/000۱ 4۵۲6۵/۵ روزگی

b3۲۸/۷ b99۷/۵ a6۸/3۵>0/000۱ 90۲94/۵ روزگی

*حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهندة وجود تفاوت معني دار در سطح خطاي 0/۵0 است.
* SEM: خطاي استاندارد میانگین ها

جدول 5- فعاليت گلوتاتيون پراکسيداز خون کامل )ميكروکت در ليتر( ميش ها و بره های آنها.

بره های متولد شده از میش های گروه تزریق در سن ۱0 روزگی غلظت 
ســلنیوم پالسمایی باالتری نسب به گروه شاهد داشتند. مشابه با این نتایج 
یک بار تزریق ســلنیوم و ویتامین  E به گاوهای آبستن سبب افزایش كوتاه 
مدت غلطت سلنیوم خون گوساله های متولد شده از آنها در مقایسه با گروه 
شــاهد شد )4۵( اما این اثر كوتاه مدت بود. همچنین دو بار تزریق سلنیوم 
و ویتامین E به میش های آبســتن ســبب افزایش غلظت سلنیوم پالسمای 
بره های متولد شــده در زمان زایمان شد )۲۵(. تزریق متوالی سلنیوم در ۸ 
و 4 هفته قبل از زایمان و ۱ هفته بعد از زایمان به میش های آبستن سبب 
شد كه غلظت سلنیوم پالسمای بره های متولد شده تا سن ۸ هفتگی نسبت 
به گروه شاهد باالتر باشد )۲۲(. همچنین تزریق متوالی سلنیوم و ویتامین 
 E در 4 و ۲ هفته قبل از زایمان به تلیســه های آبستن سبب شد كه غلظت 
ســلنیوم سرم گوساله های متولد شده در سن ۷ روزگی در مقایسه با تیمار 
شاهد باالتر باشد )39(. نتایج تحقیقات فوق و تحقیق حاضر نشان می دهد 
كه یکبار تزریق ســلنیوم و ویتامین E نمی تواند وضعیت سلنیوم حیوان تازه 
متولد شده را در بلند مدت حفظ كند. بطوریکه در تحقیق حاضر تزریق یک 
دوز ســلنیوم و ویتامین E به مادر در مقایسه با گروه شاهد اثری بر غلظت 
سلنیوم پالسمای بره های متولد شــده در سن 4۵ و 90 روزگی نداشت. با 
توجه به باالتر بودن غلظت ســلنیوم شیر در گروه قرص های آهسته رهش و 
وجود ضریب همبســتگی باال )r = 0/9۷( بین غلظت ســلنیوم شیر و جیره 
مادر )۱۵( و با توجه به انتقال سلنیوم از طریق جفت، آغوز و شیر )44( لذا 
باالتر بودن غلظت ســلنیوم پالسما در ۱0، 4۵ و 90 روز پس از زایمان در 
بره های متولد شــده از این گروه نشان می دهد كه قرص های آهسته رهش، 
ســلنیوم مورد نیاز این میش ها را طــی دوران قبل از زایش و بعد از زایش 
بطور مناســبی فراهم نموده اند. عدم بروز عالئم بیماری ماهیچه ســفید در 
بره های این گروه تائید كننده این موضوع می باشــد. مشابه با نتایج تحقیق 

حاضر خوراندن قرص های آهسته رهش حاوی سلنیوم به مادر سبب افزایش 
غلظت ســلنیوم پالسمای گوساله های متولد شــده برای مدت طوالنی در 
مقایسه با گروه شاهد شــد )۱(. همچنین افزودن سلنیوم به جیره تلیسه-

های آبستن ســبب افزایش غلظت سلنیوم سرم گوساله های متولد شده در 
هنگام زایمان شد )۱۸(. 

فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراكســیداز میش های دریافت كننده قرص و 
تزریق نســبت به میش های شــاهد به طور معنی داری )P > 0/0۵( در ۱0 
روز قبــل از زایمان باالتر بود امــا 4۵ روز پس از زایمان فقط فعالیت آنزیم 
گلوتاتیون پراكسیداز میش های دریافت كننده قرص نسبت به سایر تیمارها 
به طور معنی داری باالتر بود )جدول ۵(. فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراكسیداز 
در ســن ۱0 روزگی در بره های متولد شده از مادران دریافت-كننده قرص 
نســبت به بره های متولد شــده در گروه های دیگر و در سن ۱0روزگی در 
بره های متولد شــده از مادران دریافت كننده تزریق نیز نســبت به بره های 
متولد شده از مادران شــاهد به طور معنی داری باالتر بود )P > 0/0۵(. اما 
در سن 4۵ و 90 روزگی فعالیت این آنزیم در بره های متولد شده از مادران 
دریافت كننده قرص نســبت به ســایر گروه ها به طور معنی داری باالتر بود 

.)P > 0/0۵(
بطور مشــابه با نتایج مطالعه حاضر تزریق سلنیوم و ویتامین  E 30 روز 
قبل از زایمان سبب افزایش فعالیت گلوتاتیون پراكسیداز میش های آبستن 
قبل و بعد از زایمان در مقایســه با گروه شاهد شد )34(. میش های دریافت 
كننده قرص آهسته رهش مس، كبالت و سلنیوم در قبل از آبستنی )۵۸( و 
3 ماه قبل از زایش )۵۸( نسبت به گروه شاهد قبل و بعد از زایمان فعالیت 
گلوتاتیون پراكســیداز باالتری نشــان دادند. همچنین فعالیت باالتر آنزیم 
گلوتاتیون پراكســیداز با اســتفاده از قرص های آهسته رهش مس، كبالت و 
ســلنیوم )۲۷( و روی، كبالت و ســلنیوم )۲۸( در گوســفند تا 6 ماه پس 
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از خوراندن قرص گزارش شده اســت. باالتر بودن فعالیت آنزیم گلوتاتیون 
پراكســیداز در میش های دریافت كننده قرص نسبت به گروه های دیگر در 
4۵ روز پس از زایمان كاماًل هم راســتا با باالتر بودن غلظت سلنیوم پالسما 
این میش ها در این زمان نســبت به میش های دیگر گروه ها می باشــد كه 
خود نشــان دهنده ی آزاد شدن تدریجی سلنیوم از قرص های آهسته رهش 

می باشد. 
ضریب همبســتگی بین فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراكسیداز خون كامل 
و غلظت سلنیوم خون در بزغاله های تازه متولد شده بسیار معنی دار )0/۸3 
= r( گزارش شــده است )3۸(. بنابراین با توجه به اینکه در سن ۱0 روزگی 
غلظت ســلنیوم پالسما در بره های متولد شده در گروه تزریق و قرص باالتر 
بوده اســت، در تبعیت از آن فعالیت این آنزیم نیز باالتر بوده اســت اما در 
ســن 4۵ و 90 روزگی با كاهش غلظت ســلنیوم پالسما در بره های متولد 
شــده از گروه تزریق فعالیت این آنزیم در مقایسه با بره های متولد شده از 
مادران دریافت كننده قرص كاهش پیدا كرده اســت. بطور مشــابه با نتایج 
مطالعه حاضر افزودن ســلنیوم به جیره مادر ســبب شد كه بره های متولد 
شده در هنگام زایمان، 6 هفتگی و زمان ازشیرگیری غلظت سلنیوم پالسما 
و فعالیت گلوتاتیون پراكســیداز باالتری در مقایســه با گروه شاهد داشته 

باشند )40(.
غلظت ویتامینB ۱۲ پالســمای میش های دریافت كننده قرص در قبل 
و بعــد از زایمان و غلظت ویتامین  B ۱۲ شــیر در 4۵ روز پس از زایمان در 
این میش ها نســبت به میش های دریافت كننده تزریق و شــاهد و غلظت 
ویتامین  B ۱۲ پالســما در سن ۱0، 4۵ و 90 روزگی در بره های متولد شده 

از این گروه نســبت به بره های متولد شده از مادران شاهد و تزریق به طور 
معنی داری )P > 0/0۵( باالتر بود )جدول 6(.

بطور مشــابه با نتایــج مطالعه حاضر میش هــای دریافت كننده قرص 
آهســته رهش مس، كبالت و سلنیوم قبل از آبســتنی )۵۸( و خوراندن آن 
در3 ماه قبل از زایش )۵۷( غلظت ویتامین B ۱۲ پالســمای باالتری نسب به 
گروه شاهد در قبل و بعد از زایمان گزارش كردند. همچنین افزودن كبالت 
به جیره بره های پرواری ســبب افزایش غلظت ویتامین  B ۱۲ پالســما شد 
)۱0(. خوراندن قرص آهسته رهش روی، كبالت و سلنیوم به گوسفند سبب 

افزایش معنی دار غلظت ویتامین  B ۱۲ پالسما تا 6 ماه شد )۲۸(.
وضعیت ویتامینB ۱۲ در بره های شــیرخوار را می توان با میزان انتقال 
این ویتامین از طریق جفت در طول دوره آبســنتی )۵( و از طریق شیر در 
طول دوره شــیردهی )۱۷( تعیین كرد. بنابراین در پاسخ به افزایش غلظت 
ویتامین B ۱۲ پالسما و شیر میش های دریافت كننده قرص آهسته رهش كه 
حاوی كبالت بود غلظت این ویتامین در پالســمای بره های آنها باالتر بوده 
است. لذا ممکن است یکی دیگر از دالیل بهبود عملکرد بره های متولد شده 
از میش هــای دریافت كننده قرص مربوط به بهبود وضعیت این ویتامین در 

آنها باشد.

نتيجه گيری
بطور كلی نتایج تحقیق حاضر نشــان داد كه در روش نگهداری سنتی 
میش های آبستن، خوراندن قرص آهسته رهش روی، سلنیوم و كبالت حدود 
 ۱0( E 6 هفته قبل از زایمان در مقایسه با تزریق یک دوز سلنیوم و ویتامین

SEMP-valueقرصتزریقشاهدزمان

میش

b4۲3/۵۸ b۷3۷/4۷ a6/6۱>0/000۱ ۱043۲/۵3 روز قبل از زایمان

b3۷4/96 b۸39/3۵ a۱۱/36>0/000۱ 4۵36۱/39 روز پس از زایمان

شیر

b۲300 b3640 a3۸/09>0/000۱ 4۵۲3۲۵ روز پس از زایمان

بره

b۱۸3/9۷ b30۵/۱4 a۱4/۱۷>0/000۱ ۱0۱۷۵/03 روزگی

b۲09/3۸ b349/۷۵ a۱0/90>0/000۱ 4۵۲03/۸۸ روزگی

b3۱0/۱0 b۵6۱/۷۸ a33/۲۵0/0003 90303/۸9 روزگی

*حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهندة وجود تفاوت معني دار در سطح خطاي 0/۵0 است.
* SEM: خطاي استاندارد میانگین ها

جدول 6- غلظت ويتامين B 12 )نانومول در ليتر( در شير و پالسمای ميش ها و بره های آنها.



54
در

پژوهشوسازندگی

سی ســی( و یا گروه شاهد، عالوه بر بهبود وضعیت سلنیوم میش ها و بره ها 
در بلند مدت، ســبب بهبود شاخص های روی و كبالت در میش های آبستن 
و بره هــای آنها شــده و باعث افزایش عملکرد و كاهــش عالئم كمبود این 
عناصر می گردد. لذا خوراندن قرص های آهسته رهش روی، سلنیوم و كبالت 
در مناطقی از كشــور كه گوســفندان به صورت عشایری و سنتی نگهداری 
می شوند و از مکمل مواد معدنی استفاده نمی شود و یا فقط تزریق یک دوز 
ویتامین  E و ســلنیوم در اوخر دوره آبستنی انجام می شود، می تواند ضمن 
تامین نیاز دام ها به عناصــر ضروری كم مصرف فوق باعث افزایش عملکرد 

آنها و جلوگیری از عوارض ناشی از كمبود این عناصر گردد.
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