
 

  گنبد کاووس ماه شهرستان 24هاي زیر  کره اسب خون و سلنیم روي ، فسفر، مس،رشد و نمو، و کلسیم وضعیت
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  و هدف: مقدمه

 ي صحیح از معیارهاي الزم براي ارزیابیپرورش کره اسب نیازمند توجه به معیارهاي درست پرورش کره و همچنین استفاده 
ي ضعیف  هاست و با تغذیهارزیابی وضعیت تغذیه بخشی اساسی از ارزیابی درمانگاهی اسب .هاستروند رشد و تکوین کره

و احتمال رخداد بیماري هاي اندامهاي حرکتی (به ویژه بیماري تکوینی  بازده اسباحتمال بروز خطرات بهداشتی و کاهش 
ارزیابی وضعیت رشد و نمو بدن و مقادیر کلسیم، هدف از این پژوهشی استئوکندریت دیسکانس) افزایش می یابد.  – ارتوپدي

  بود. گنبد کاووس نطقهماه م 24فسفر، مس، روي و سلنیم در خون کره اسب هاي زیر 
  مواد و روش کار:
 بررسیها و روستاهاي اطراف وس و بخشکاو ماه در منطقه گنبد 24زیر  در حال رشد رأس کره اسب 89 در این طرح وزن

-اندازهماه داشتند.  24رأس هم  14ماه و  13-23رأس بین  28ماه،  8-12رأس بین  27ماه، 3رأس زیر  20از این تعداد شد. 
مقادیر کلسیم،   .نمونه خون اخذ شد براي جمع آوري سرم، رأس 40ي این تعداد انجام شد. از دور سینه در مورد همه گیري

اي معدنی و ویتامینی استفاده ه ها از مکمل در خوراك هیچ کدام از کرهدر سرم اندازه گیري شد.  فسفر، مس، روي و سلنیم
  شد. نمی

  :نتایج
د. بوکمبود وزن  64وزن نرمال و % 17وزن، % اضافه 6از % نتایج حاکی هاکره اسبرشد با منحنی استاندارد  ي اوزان با مقایسه

   .ماه مشاهده شد3هاي زیر در کره اضافه وزن غالباً
میلی گرم بر دسی لیتر،  945/5 ±67/0میلی گرم بر دسی لیتر، فسفر در محدوده ي  12/12±3/2يمقادیر کلسیم در محدوده

 132±27.32مقادیر سلنیوم در محدوده ي  و 156±17/37س در حدود مدسی لیتر،  میلی گرم بر 34/94±7/22روي 
به در مورد فسفر سن کره ها به دو دسته ي زیر یکسال و باالي یکسال تقسیم شد و مشخص شد  ر بود.میکروگرم در لیت

  .میان نتایج دیده شددر  )P<0.05اختالف معنادار( نژاد ه تفکیکمس ب ؛سن، نژاد و وزن ه تفکیکروي ب ؛سنتفکیک 
  نتیجه گیري نهایی:

م، ودر ضمن، با توجه به این که مقادیر سلنی است.  در دوره شیرخواري تاخیر در رشد نیازمند تامین خوراك مخصوص کره ها
در م، روي و مس وحاوي سلنی تجاري مکمل هايره ها در حد طبیعی بود،  کاربرد بدون مطالعه ي روي و مس در خون ک

 فرمول اصا در مورد کره هااین تجربه نشان می دهد که اختصموجب ناهنجاري هاي اسکلتی شود.  ممکن است کره ها خوراك 
  هاي خون جمعیت هر منطقه یا هر مرکز پرورش اسب تامین شود. هاي معدنی باید مطابق با سیماي کانی مکمل

 مرشد و نمو، کره اسب، کلسیم، فسفر، مس، روي، سلنی کلمات کلیدي:
 


