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 چکیده  
زمینه مطالعه: ویتامینA ازویتامین های محلول درچربی است که قابل ذخیره دربدن )بخصوص درکبد( می باشد و تأمین آن تنها از طریق 
جیره امکان پذیر می باشد. هدف: بررسی حاضر با هدف تعیین عیار ویتامین A و بتا کاروتن در سطح گاوداری های پرواری شهرستان گرمسار و 
تأثیر فصل و مدیریت تغذیه بر روی آنها به انجام رسیده است. روش کار: با مراجعه به دامپروری های پرواری شهرستان گرمسار تعداد 100 نمونه 
خون از دام های 6 گاوداری پرواری درفصول سرد سال و نیز 100 نمونه خون  از گاوهای پرواری 5 دامپروری در فصول گرم، اخذ شد. همچنین با 
مراجعه به کشتارگاه شهرستان گرمسار 50 نمونه خون و همزمان بافت کبد از گاوهای پرواری کشتار شده در هر یک از فصول یاد شده در همان 
ســال اخذ گردید. عیار ســرمی ویتامین A و بتا کاروتن و نیز غلظت کبدی ویتامین A و بتا کاروتن با استفاده از روش های بیوشیمیایی استاندارد 
اندازه گیری شد. نتایج: نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان داد که میانگین عیار سرمی و کبدی ویتامین A گاوهای پرواری شهرستان گرمسار در 
طول سال تقریباًً در محدوده طبیعی تعریف شده برای نوع گاو قرار دارد، اما عیار سرمی بتاکاروتن بسیار پائین بوده و کمتر از میزان تعریف شده 
برای نوع گاو بود. میانگین عیار سرمی ویتامین A در گاوهای پرواری در فصل سرد به طور معنی داری از عیار سرمی این ویتامین در فصل گرم 
بیشتر بود )p>0/05(، اما عیار سرمی بتاکاروتن در فصل گرم به مراتب بیشتر از عیار سرمی بتاکاروتن در فصل سرد بود )p>0/05(. غلظت کبدی 
ویتامین A گاوان پرواری در شهرستان گرمسار در دو فصل گرم و سرد  با یکدیگر اختالف معنی داری را نشان نمی داد،  ولی غلظت کبدی بتا 
کاروتن گاوان در فصل گرم به طور معنی داری از بتا کاروتن کبدی در فصل سرد بیشتر بود )p>0/05(. نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل از مطالعه 
فوق نشان داد که عیار سرمی و کبدی ویتامین A در گاوهای پرواری در شهرستان گرمسار در محدوده طبیعی تعریف شده برای نوع گاو بوده و با 
وجود پائین بودن عیار سرمی بتاکاروتن در این گاوها به دلیل تأمین این ویتامین از طریق جیره غذایی به هیچ وجه کمبود این ویتامین در گاوهای 

پرواری این شهرستان دیده نمی شود.

A واژه های کلیدی: بتاکاروتن، گوساله پرواری، مدیریت تغذیه، فصل، ویتامین

مقدمه
ویتامین A از عوامل بسیار ضروری برای رشد در دام  می باشد. رشد طبیعی 

بافتهای استخوان، بقاء و سالمت بافت پوششی و ساخت ارغوان شبکیه در 

گرو وضعیت ویتامین A می باشــد. کمبود این ویتامین در تمامی موجودات 

منجر به غیر طبیعی شدن بافت های حساس می شود. ویتامین A در گیاهان 

وجود نداشــته ولی پیش ســاز آن یا همان بتا کاروتن در بسیاری از گیاهان 

ســبز حضور دارد که توسط سلول های روده به رتینول یا ویتامین A تبدیل 

می گردد )1،13(. ویتامین A موجود در جیره و یا افزودن مکمل های آن به 

جیره همواره نمی تواند برای جلوگیری از کمبود این ویتامین کافی باشد. از 

طرف دیگر کاروتن )پیش ساز ویتامین( A و ویتامین A به راحتی در جیره 

غذایی و به خصوص در حضور اسیدهای چرب غیر اشباع اکسیده می شوند. 

این مسئله علی الخصوص در مواقعی که اقالم غذایی برای مدت طوالنی 

انبار گردیده باشــند به شکل شــدید رخ می دهد )2،8،13(. در میان غالت 

ذرت تنها دانه ای است که از نظر کاروتن غنی می باشد ولی سایر دانه های 

غالت به شدت از این نظر فقیر می باشند. از طرف دیگر گیاهانی که مقادیر 

کافی از کاروتن را در خود دارند در صورتیکه در برابر نور شدید خورشید قرار 

گیرند یا در معرض درجه حرارت شدید باشند و یا در معرض هوا قرار گیرند 

مقادیر فراوانی از کاروتن خود را ازدســت می دهند و فقیر از این پیش ســاز 

خواهنــد گردید، همانند آنچه که به هنــگام درو و انبار نمودن علوفه برای 

دام همواره اتفاق می افتد )8،10(. در میان دام های اهلی که به جهت تولید 

توسط بشر مورد پرورش قرار می گیرند کمبود این ویتامین بیشتر در گاوهای 

تغذیه شــده با علوفه خشک و با کیفیت کم، گزارش گردیده است )6(. این 

مسئله علی الخصوص در کشورهای خشک که چرای دام در مراتع، محدود 

به فصول خاصی می باشــد و یا اصاًل چرای دام در طول ســال وجود ندارد 

)zero grazing( که کشــور ما نیز از جمله این کشورها می باشد فراوانتر 

رخ می دهد.

نشان داده شده است که میزان بتاکاروتن در گیاهان در فصول مختلف 

متغییر است.  برای مثال بیشترین سطح بتاکاروتن در یونجه در فصل بهار 
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و ابتدای تابستان می باشد، در اواسط و اواخر فصل تابستان به مرور از سطح 

بتاکاروتن کاهش میآبد در پاییز دوباره سطح بتا کاروتن اندکی افزایش یافته 

ولی هیچگاه به سطحی که در بهار و اوایل تابستان بود نمی رسد. در نهایت 

در زمستان سطح بتا کاروتن کاهش شدیدی را نشان میدهد به نحوی که 

کمترین مقدار بتاکاروتن در کل علوفه ها بخصوص در یونجه در این فصل 

مشاهده می شود )3(. یک تفاوت فصلی در میزان بتا کاروتن و اقالم غذایی 

وجود دارد. دام هایی که از مراتع ســبز بهره می برند میزان بتاکاروتن خون 

آنها در مقایسه با دام هایی که در محیط بسته نگهداری می شوند باالتر است 

ولی در ویتامین A خون این دو گروه تفاوت محسوســی دیده نمی شــود. با 

این حال ویتامین A به طور ثابت در بدن ذخیره می گردد.گاو های گوشتی به 

خصوص آنهایی که از علوفه خشبی با کیفیت پایین در زمان آبستنی  تغذیه 

می کنند معمواًل در فصل تابستان به مکمل ویتامین A نیاز پیدا می کنند تا 

بتوانند جنین خود را با کیفیت مناســبی رشد دهند و از طرف دیگر نوزادان 

آنها از میزان ویتامین A مناسب در آغوز بهره مند باشند )1،5(.

کمبود ویتامین A بــه صورت اولیه زمانی رخ می دهد که  کمبود  این 

ویتامین و یا پیش ســازهای آن در جیره مطرح  وجود داشته باشد. این نوع 

از کمبود ویتامین A بیشــتر در گاو های پــرواری و یا دام هایی که در مرتع 

یــا اصطبل به مدت طوالنی از جیره غنی از ویتامین A محروم بوده اند رخ 

می دهد )2،11(. در بریتانیا کمبود اولیه ویتامین A در گاوهایی که در طویله 

نگهداری می شوند و از جیره حاوی مقادیر اندک یا بدون علوفه سبز استفاده 

می نمایند رخ می دهد )9(.

مسئله کمبود ویتامین A در سرزمین هایی با اقلیم گرم وخشک، ازجمله 

ایــران که تعلیف دام در مراتع محدود به فصــول خاص ویا نواحی خاصی 

میباشــد و یا اصاًل دام در طول ســال از مرتع به عنوان منبع تغذیه استفاده 

نمیکند می تواند مطرح باشــد. باتوجه به موارد ذکرشــده و اینکه گرمسار از 

نظر جغرافیایی از مناطق حاشــیه کویری بوده و صنعت پرواربندی گوساله 

مهمترین صنعت در زمینه دامپروری درشهرســتان بــوده و از این نظر این 

شهرســتان قطب صنعت پرورابندی در اســتان سمنان محسوب می شود، 

بررســی حاضر با هدف عیارســنجی ویتامین A در ســطح دامپروری های 

پرواری شهرستان گرمسارو تأثیر مدیریت تغذیه بر روی آن طراحی گردید.

مواد و روش کار
 بــه جهت بررســی عیار ســرمی و کبــدی ویتامیــن A و بتاکاروتن 

گوســاله های پرواری در شهرســتان گرمســار در فصول گرم و ســرد سال 

مجموعًا از گوساله های پرورای 11 دامپروری شهرستان در طی دو فصل )6 

دامپروری در فصل سرد و 5 دامپروری در فصل گرم( نمونه خون اخذ گردید. 

همزمان با مراجعه به کشتارگاه از 50 رأس گوساله پرورای نمونه خون )قبل 

از کشتار( و نمونه کبد )بالفاصله پس از کشتار( اخذ گردید. دامپروری های 

مورد نمونه برداری از پنج ناحیه جغرافیایی مختلف شهرستان شامل شمال، 

جنوب، شرق، غرب و مرکز انتخاب گردیدند و نمونه برداری در طی فواصل 

زمانبندی مشخص انجام شد )اواسط آبان ماه تا اواخر بهمن ماه 91 جهت 

نمونه برداری فصل سرد و اواسط اردیبهشت لغایت اواخر مرداد ماه 91  نیز 

جهت نمونه برداری فصل گرم ســال انتخاب گردید(. واحد های دام پروری 

انتخاب شده همگی عضو تعاونی پرواربندان بوده و از کنسانتره تولید شده 

توسط کارخانه خوراک دام متعلق به تعاونی استفاده می نمودند. کلیه دام های 

نمونه گیری شــده بیش از 3 ماه از زمان شروع دوره پروار بندیشان گذشته 

شــده بود و در طی این مدت از جیره دامپروری اســتفاده می نمودند. در هر 

فصــل 100 نمونه و به طور کلی 200 نمونه خون در طول فصول مختلف 

اخذ شد. نمونه ها با استفاده از لوله های خالء و به میزان cc 10 اخذ گردیدند و 

در محیط سرد )کنار یخ( و در شرایط نور کم به آزمایشگاه انتقال پیدا کردند. 

پس از استخراج سرم در آزمایشگاه، کلیه نمونه ها در فریزر oC 20 - تا زمان 

آزمایش نگاهداری گردیدند. نمونه برداری کشــتارگاهی در تحقیق حاضر 

همزمان با نمونه برداری خون و در کشــتارگاه صنعتی واقع درضلع شــمال 

غربی شهرستان به انجام رسید. در طی مراجعه به کشتارگاه، پس از معاینه 

دام و اطمینان از سالمت آن از ورید دمی با استفاده از لوله خالء نمونه خون 

)بــه میزان ml 10( و بالفاصله پس از ذبح دام نمونه کبد اخذ می گردید. بر 

اساس اطالعات کسب شده از مسئولین کشتارگاه و نیز تاریخچه اخذ شده 

از صاحبان دام کلیه گاوهای نر پرواری ارســال شــده به کشتارگاه همگی 

متعلق به گاوداری های پرواربندی شهرستان گرمسار بودند. تعداد نمونه های 

اخذ شــده از کشتارگاه در هر فصل ســرد و گرم 50 نمونه بود. در هر نمونه 

برداری میزان g 10 از بافت کبدی هر یک از گوساله ها اخذ می شد. همگی 

نمونه هــای کبــدی از ناحیه ناف کبــد و بالفاصله در ابتــدای ذبح دام اخذ 

می گردیدند. نمونه های اخذ شده دور از نور و در ظروف تیره و در محیط سرد 

) در کنار یخ( به آزمایشگاه منتقل شدند.

اندازه گیــری ویتامیــن A و بتا کاروتن  در ســرم خــون و کبد: مراحل 

اندازه گیری میزان ویتامین A و بتا کاروتن در شــرایط آزمایشــگاهی و در 

نور کم انجام شــد.  برای شــروع کار یک گرم از بافــت کبد نمونه برداری 

شده با استفاده از ترازوی دقیق توزین و جدا می گردید. کبد جداسازی شده 

درون هــاون قرار داده شــده و با ml 10 الــکل اتیلیک مخلوط می گردید و 

آنقدر کوبیده می شــد که به صورت یک ترکیب همگــن در آمده و تمامی 

بافت کبدی به طور کامل با الکل اتیلیک مخلوط شــود. سپس یک میلی 

لیتر از مخلوط مورد نظر توســط ســمپلر با یک میلی لیتر الکل اتیلیک و 

ســه میلی لیتر الکل N -هگزان درون یک لوله آزمایش ریخته و به مدت 

10 دقیقه در دســتگاه شــیکر لوله قرار داده می شــد تا کامالًً با هم مخلوط 

شــوند. بعد از انجام مراحل فوق لوله آزمایش درون دستگاه سانتریفیوژ به 

مدت 10 دقیقه در شرایط 2000 دور در دقیقه قرار داده می شد. سپس لوله 

آزمایش از دســتگاه خارج گردیده و از فاز فوقانی مخلوط ســانتریفوژ شده، 

ml  2 محلول شفاف خارج گردیده و به لوله کووت دستگاه اسپکتروفتومتر 
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انتقال داده می شــد. ازN -هگزان خالص به عنوان نمونه بالنک اســتفاده 

گردید )19(. برای اندازه گیری در سرم خون، یک میلی لیتر از سرم مورد نظر 

را با یک میلی لیتر الکل اتیلیک و ســه میلی لیتر الکل N -هگزان درون 

لوله آزمایش ریخته و مراحل بعدی دقیقا شبیه نمونه کبدی به انجام رسید. 

برای اندازه گیری عیار بتاکاروتن قرائت نمونه اســتخراج شده در طول موج 

nm 453 و بــرای ویتامین A طول مــوج nm 325 انتخاب گردید. اعداد 

قرائت شده توسط دستگاه را در فرمول های استانداردکه در زیر به آنها اشاره 

گردیده اســت قــرار داده و اعداد ی که به دســت می آمد به عنوان غلظت 

کبدی ویتامین A و بتاکاروتن مورد ثبت قرار می گرفتند.

آنالیــز آمــاری: عیار ســرمی بتــا کاروتــن و ویتامین A گوســاله های 

دامپروری هــای پروراری مورد مطالعه در فصول ســرد و گرم با اســتفاده از 

 One- Way( آزمون تی اســتودنت و نیــز آنالیز  واریانس یکطرفه آنــوا

ANOVA( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه میانگین عیار سرمی 

بتاکاروتــن و ویتامین A در دامپروری های مورد مطالعه در فصل ســرد )6 

 Tukey’s HSD دامپروری(  گرم )5 دامپروری(  با استفاده از آزمون آماری

مــورد آنالیز آماری قرار گرفت. مقایســه میانگین عیار کبدی ویتامین A و 

بتاکاروتن گاوهای پرواری کشتار شده در کشتارشده در شهرستان گرمسار 

در فصول سرد و گرم با استفاده از آزمون آماری تی استودنت مورد مقایسه 

و آزمون آماری قرار گرفت. مقدار P کمتر از 0/05 معنی دار تلقی گردید.

نتایج
میانگین عیار سرمی و کبدی ویتامین A گاوهای پرواری کشتار شده در 

کشتارگاه شهرستان گرمسار در طول سال به ترتیب µg/dl  1/9 ± 22/6 و  

µg/g 9/6 ± 91/6 محاسبه گردید. همچنین میانگین عیار سرمی و کبدی 

µg/ بتاکاروتن در طول ســال در مورد گوســاله های مورد مطالعه به ترتیب

dl 3/0 ± 32/1 و µg/g 1/1 ± 14/3 بــود )جدول 1(. میانگین عیار ســرمی 

ویتامیــن A و بتاکاروتن گوســاله های دامپروری های پرواری شهرســتان 

در طول ســال بــه ترتیــب µg/dl 2/5 ±  26/6 و µg/dl 3/0 ± 33/5 بود. 

آزمون هــای آماری اختــالف معنی داری را بین عیار ســرمی ویتامین A و 

بتاکاروتن گوساله های مورد نمونه برداری در کشتارگاه و گوساله های موجود 

در دامپروری های شهرســتان نشان ندادند. آنالیز شیمیایی نمونه های خون 

اخذ شده از گوساله های دامپروری های پرواری در شهرستان گرمسار نشان 

داد که میانگین عیار سرمی ویتامین A گوساله های مورد مطالعه در طی دو 

 19/4 ± 1/7 µg/dl 4/3 ± 33/9 و µg/dl فصل ســرد و گرم سال به ترتیب

می باشد. همچنین میانگین عیار سرمی بتاکاروتن دام های مورد مطالعه در 

 ± 4/5 µg/dl 4/0 ± 30/4 و µg/dl فصول ســرد و گرم ســال نیز به ترتیب

35/9 بود. استفاده از آزمون آماری تی - استودنت نشان داد که عیار سرمی 

ویتامین A گوســاله های نمونه برداری شــده از دامپروری های شهرستان 

 )p>0/05( در فصل ســرد به طور معنی داری از فصل گرم بیشــتر می باشد

و بر عکس عیار ســرمی بتاکاروتن دام های مــورد مطالعه در فصل گرم به 

طور معنی داری از عیار ســرمی این پارامتر در فصل ســرد بیشــتر می باشد 

 .)p>0/05(

 A از روی جدول مشــخص می باشد که میانگین عیار سرمی ویتامین

در گوســاله های نمونه برداری شــده در کشــتارگاه در فصل سرد به مراتب 

بیشــتر از فصل گرم بود )p>0/05( در صورتیکه عیار سرمی بتاکاروتن در 

فصل گرم به مراتب بیشــتر از عیار سرمی این گوساله ها در فصل سرد بود 

)p>0/05(. مقایســه میانگین غلظت کبدی ویتامیــن A گاوان پرواری در 

شهرستان گرمسار در دو فصل گرم و سرد  با یکدیگر اختالف معنی داری را 

ویتامین A و بتاکاروتن سرمی و کبد در گاوهای پرواری

نمــودار 1. غلظــت ســرمی ویتامین A و بتــا کاروتن در گاوهای پرواری شهرســتان 
گرمسار در فصل سرد )6 دامپروری(.

نمــودار 2. غلظــت ســرمی ویتامین A و بتــا کاروتن در گاوهای پرواری شهرســتان 
گرمسار در فصل گرم )5 دامپروری(.

جــدول 1. میانگیــن عیــار ســرمی ویتامیــن A  و بتــا کاروتن  ســرم خــون )µg/dl( و 
کبد )µg/g( گاوهای پرواری  کشــتتار شــده در شهرســتان گرمســار در طول سال  

.)Mean± SE(

)N =100( خون)N=100( کبد

A 9/6 ±   1/991/6 ± 22/6ویتامین

1/1 ± 3/014/3 ±  32/1بتا کاروتن
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نشان نمی دادند )p>0/05( و لی غلظت کبدی بتا کاروتن در فصل گرم از 

.)p>0/05( بتا کاروتن کبدی در فصل سرد بیشتر بود

نمودارهــای 1 و 2 بــه ترتیــب عیار ســرمی ویتامیــن A و بتاکاروتن 

گاوهای پرواری مورد نمونه برداری در شهرســتان گرمسار در فصول سرد 

)6 دامپرواری( و گرم )5 دامپروری( را نشان می دهند. مقایسه میانگین عیار 

سرمی بتا کاروتن و ویتامین A گوساله های پرواری 6 دامپروری مورد مطالعه 

 One- Way( در فصل ســرد با اســتفاده از  آنالیز  واریانس یکطرفه آنوا

ANOVA( نشــان داد که 6 گروه مورد مطالعه از نظر بتاکاروتن و ویتامین 

A  اختالف معنی داری با یکدیگر دارند )p>0/05(. با مقایسه میانگین عیار 

ســرمی ویتامین A گاوهای پرواری 6 دامپروری مورد مطالعه در شهرستان 

گرمسار در فصل سرد با استفاده از آزمون آماری Tukey’s HSD مشخص 

گردیدکه عیار سرمی ویتامین A گوساله های دامپروری های شماره های 1، 

 )p>0/05( 2 و 6 به طور معنی داری از دامپروری های 4 و 5 بیشتر می باشد

ولی بین سه گروه فوق الذکر اختالف معنی داری از نظر عیار سرمی ویتامین 

A وجود ندارد. همچنین عیار ســرمی ویتامین A گوساله های دامپروری 3 

بــا هیچیک از دامپروری های دیگر در این فصل اختالف معنی داری ندارد. 

گاوهای پرواری دو دامپروری 1 و 5 دارای کمترین میزان بتاکاروتن سرمی 

 .)5/4 µg/dl 8/9  و µg/dl ثبــت شــده در این فصل بودند )بــه ترتیب بــا

آزمون آماری نیز نشــان داد که عیار ســرمی بتاکاروتن در گوساله های این 

دو دامپروری به طور معنی داری از ســایر دامپروری های مورد نمونه برداری 

در این فصل پائین تر می باشــد )p>0/05( اما از این نظر بین دو دامپروری 

فوق اختالف معنی داری وجود ندارد. همچنین بتاکاروتن سرمی گوساله های 

دامپروری شــماره µg/dl(  6 60/7( به طور معنــی داری باالتر از میانگین 

 .)p>0/05( بتاکاروتن سرمی گوساله های 6 دامپروری دیگر بود

آزمــون آماری نشــان داد که عیار ســرمی ویتامین A گوســاله های 

دامپروری هــای 10 و 11 که در فصل گرم مــورد نمونه برداری قرار گرفته 

بودند به طور معنی داری از عیار سرمی ویتامین A گوساله های دامپروریهای 

7، 8 و 9 پائیــن تر می باشــند )p>0/05( ولی میانگیــن این ویتامین بین 

دو گــروه 10 و 11 اختالف معنی داری را نشــان نمی داد. اختالف میانگین 

ویتامین A ســرمی دامپروری های شــماره های 7، 8 و 9 با یکدیگر از نظر 

آماری معنی دار نبود. بیشترین عیار سرمی بتاکاروتن در فصل گرم متعلق به 

دامپروری های 7 و 9 به ترتیب با µg/dl 51/6 و µg/dl 63/1 بود و از این 

نظر این دو گروه با سه دامپروری دیگر به طور معنی داری اختالف داشتند 

)p>0/05( همچنین عیار ســرمی بتاکاروتن گوساله های دامپروری شماره 

9 نیز با اختالف معنی دار از گوســاله های دامپروری شــماره 7 باالتر بودند 

 .)p>0/05(

بحث 
اهمیت ویتامین A ازسال های دور مورد توجه محققین ودست اندرکاران 

صنعت دامپروری، تغذیه وخوراک دام بوده است )9(. قابلیت دسترسی حیاتی 

بتا کاروتن و ویتامینA برای گاوها بسته به عوامل مختلف دارد:

- تخریب شــکمبه ای:  مقادیر بســیاری از بتا کاروتن ) تحت شرایط 

نرمال نزدیک 35%( و ویتامین A در شــکمبه نشــخوارکنندگان و توســط 

ترشحات آنزیمی میکروارگانیسم ها از بین می روند.

- جذب در روده ها:  بســیاری از درگیری هــای عفونی روده ای  باعث 

کاهش جذب ویتامین  A در روده کوچک می گردد. 

- سطح بتاکاروتن در علوفه  و خوراک: هر قدر سطح بتا کاروتن موجود 

در علوفه ها و خوراک باالتر باشد؛ مقدار جذب بتاکاروتن نیز در بدن حیوان 

بیشتر خواهد بود )14،15(.

- میزان کنســانتره جیره: مشــخص گردیده است هنگامیکه گاوها از 

جیره هــای علوفه ای تغذیه می کنند، 20% بتاکارتن و ویتامین A موجود در 

غذای مصرفی آنها دچار تخریب شــکمبه ای میشوند، حال آنکه زمانی که 

جدول 2. میانگین عیار سرمی و کبدی ویتامین A و بتاکاروتن گاوهای پرواری کشتارشده در کشتارگاه گرمسار در دو فصل گرم و سرد سال.

کبدخون

)N=50( فصل گرم)N=50( فصل سرد)N=50( فصل گرم)N=50( فصل سرد

A 14/9 ± 22/884/2 ± 4/499/3 ± 2/127/5 ± 17/7ویتامین

p>0/05p <0/05

1/8 ± 2/511/6 ± 6/117/0 ± 5/324/0 ± 40/5بتا کاروتن

p>0/05p <0/05

جدول 3. آنالیز کنسانتره تولیدی کارخانه خوراک دام تعاونی پرواربندان شهرستان گرمسار طی 4 فصل مورد نمونه برداری.

غالت
)جو، ذرت(

کربنات کلسیم و کنجاله کلزاتفاله چغندرتخم پنبهکنجاله تخم پنبهسبوس
اکسیدمنیزیم

نمک و 
آنزیمیت

مکمل

6020825211/50/5بهار

21/50/5-6020655تابستان

21/50/5-5525844پائیز

22/50/5--6320102زمستان
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گاوهــا ) علی الخصــوص نوع پرواری(، با جیره هایی حــاوی 50 الی %70 

کنسانتره تغذیه می شوند؛ تخریب شکمبه ای بتا کارتن و ویتامین A درآنها  

به 70% افزایش می یابد )10(. علوفه  ســبز ســطوح مناســبی از بتاکاروتن 

دارند در حالیکه بیشــتر غالت و فرآورده های فرعی به طور عملی عاری از 

بتاکاروتن می باشند )13،15،16(.

کمبود اولیه ویتامین A در گاوهایی بروز می نماید که در بهاربند محصور 

شــده باشند و یا از مراتع با علوفه خشــک تغذیه نمایند )13(. یکی دیگر از 

شرایط رخداد کمبود ویتامین A استفاده از علوفه خشک بدون مکمل است. 

 Aاســتفاده از مکمل هایی که کفایت خود را در برطرف کردن نیاز ویتامین

 A از دســت داده اند در پرواربندی به روش بسته باعث کمبود اولیه ویتامین

می شوند. غلظت ویتامین A در مواد غذایی در طول فصول مختلف متفاوت 

اســت. برای مثال گاوی که روی مراتع ســبز چرا می کنــد همواره غنی از 

بتاکاروتن است در حالی که گاوهایی که روی مراتع خشک در پایان تابستان 

چرا می کنند ممکن است به طور مرزی دچار کمبود ویتامین A شوند. تقریباًً 

80%  میزان بتاکاروتن یونجه در طول انبارداری در سطح دامپروری از بین 

می رود. تخریب کاروتن توسط تعدادی از عوامل محیطی و فیزیکی ازجمله 

گرمــا و نور آفتاب رخ می دهد. همچنین انبار کــردن مواد غذایی به همراه 

مکمل های حاوی عناصرکمیاب درشرایط مرطوب ) رطوبت نسبی 60%( با 

 A 28 بعد ازیک هفته منجر به تخلیه 47 تا 92% از ویتامین o درجه حرارت

تام گردیده است )2،3(.

عیارنرمال ویتامین A درپالســما µl/dl 25 تا 60 اســت. از آنجائیکه 

کاروتن پالســما از ذخائرکبدی تأثیر نمی پذیرد، کاروتن موجود در پالسما 

خصوصًا اگر دام درســالمت کامل باشد نشان دهنده میزان کاروتن موجود 

درجیره است. عیار نرمال کاروتن درسرم گاو µl/dl 150 است. عالئم بالینی 

 9 µl/dl زمانی رخ می دهد که عیار بتاکاروتن از  A ناشی از کمبود ویتامین

درخون کمترشود )16(. ارتباط مستقیمی میان عیارسرمی وکبدی ویتامین 

A  وجود ندارد. تا زمانی که ذخائر ویتامین  A در کبد به پایان نرسیده باشد 

عیار ویتامین A درخون کاهش نمی یابد )8(. مقدارطبیعی ویتامین A درکبد 

µg/ 40 تا 60 از بافت کبد است این مقادیرمی تواند تا µg/g گاو درمحدوده

g 800 هم افزایش پیدا کند. هرگاه میزان ویتامین A درکبد به زیر محدوده 

µg/g 2 -0/5 برسد عالئم بالینی تظاهر می نماید )16(. ازآنجایی که دوره 

روزهای گرم ســال در شهرستان گرمسار طوالنی بوده و میانگین روزهای 

آفتابی در این ناحیه بیشتر از نواحی معتدل سال است و از طرف دیگر تغذیه 

نوع گاو و علی الخصوص گاوان پرواری در محیط های بسته و توسط جیره 

خشک و به صورت دستی صورت می پذیرد، انتظار می رفت که عیار ویتامین 

A در طول سال پایین تر از عیار تعیین شده در مراجع  )1،9،16(  برای این 

ویتامین باشد.

در مطالعه حاضر میانگین عیار ســرمی  بتاکاروتن در گاوهای پرواری 

 µg/dl در شهرستان گرمسار )گوساله های نمونه برداری شده در کشتارگاه

32/1 و گوســاله های موجود در دامپروری های پرواری µg/dl 33/5( بسیار 

کمتر از مقادیر مناسب تعریف شده برای نوع گاو )µg/dl 150( بود که این 

مطلب نشان دهنده کمبود شدید پیش سازهای ویتامین A درجیره دام های 

پرواری در این شهرســتان می باشــد. گاوهایی که از علوفه ســبز اســتفاده 

می کنند همواره غنی از ویتامین A هســتند. ایــن مطلب با باال بودن عیار 

کاروتن درسرم تعیین می شود. همانگونه که در قسمت نتایج عنوان گردید 

میانگین عیارســرمی ویتامین A درگاوهای پرواری درشهرســتان گرمسار 

درطی سال )نمونه های کشتارگاهی µg/dl 22/6 و در مورد نمونه های اخذ 

µg/ 26/6( و میانگین عیارکبدی این ویتامین µg/dl شــده از دامپروری ها

g 91/6 اســت. با توجه به مقادیربدســت آمده مشــخص می گردد که عیار 

ویتامین A در ســرم وکبدگاوهای پرواری درشهرستان گرمسار درمحدوده 

طبیعی و ارقام تعریف شــده برای نوع گاو قراردارند. درمطالعه ای که توسط 

Ghadrdan و همــکاران در ســال  1996 در خصــوص تغییرات فصلی 

ویتامین A و بتاکاروتن در کبد و سرم گاوهای شیری هولشتاین درشهرستان 

تهران به انجام رسید مشخص گردید که عیار سرمی ویتامین A در زمستان 

)فصل سرد سال( از سایر فصول به طور معنی داری بیشتر می باشد )4(، که 

از ایــن نظر نتایج محققین فوق با نتایج حاصــل از تحقیق حاضر در مورد 

 ghadrdan گاوهای پرواری شهرســتان گرمسار مطابقت دارد. دربررسی

و همکاران در ســال 2003 تفاوت مشخصی میان عیار کبدی ویتامینA و 

بتاکاروتن در طی فصول مختلف مشــاهده نشده که این یافته نیز با نتایج 

غلظت کبدی ویتامین A در گاوهای پرواری در شهرستان گرمسار در تطابق 

می باشــد. در مطالعه ای که توســط Katamoto و همکاران در سال 2003 

انجام شــد، مقادیر ســرمی ویتامین A و بتاکاروتن درفصل گرم )تابستان( 

از فصل ســرد )زمستان( کمتر بود. میزان سرمی  ویتامین A در فصل سرد 

) پاییز( از تمام ســال بیشــتر وعدد µg/dl  25-30 رانشــان می دهد که از 

این نظرنزدیک میانگین عیارسرمی گاوهای پرواری درشهرستان گرمسار 

می باشــد. در مطالعه Katamoto  در ســال 2003 تمامی دام ها در طویله 

نگهداری می شدند و جیره ای حاوی کاه برنج، کاه علوفه چاودار، کاه جو دو 

سر، کاه علف فسکیو مصرف می کردند )7(. با توجه به نتایج به دست آمده 

 A از تحقیق انجام شده در شهرستان گرمسار  عیار سرمی و کبدی ویتامین

در گاوهای پرواری شهرستان گرمسار در محدوده  طبیعی  برای  نوع  گاو 

بوده و از این نظر کمبود ویتامین A در گاوهای پرواری شهرستان گرمسار 

نمی تواند به عنوان یک مشکل و معضل وجود داشته باشد. در بررسی های 

میدانی و پرسشنامه های پر شده از هر واحد دامپروری که مورد نمونه برداری 

قرار می گرفت مشخص گردید که عمده بخش کنسانتره مصرفی گاوهای 

پرواری )که تقریباًً 80% ازماده خشک مصرفی روزانه هر رأس گاو را شامل 

می گردیــد( به صورت آماده و از کارخانه خــوراک دام اتحادیه  پروار بندان 

شهرســتان گرمسار تهیه می گردید. برخی ازدامپروران نیز بر اساس تجربه 

و یا ســنت موجود مقداری آرد غالت وآن هم به مقدار کم  به کنســانتره 

ویتامین A و بتاکاروتن سرمی و کبد در گاوهای پرواری
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اضافه می نمودند. آنالیز کنسانتره تولیدی توسط کارخانه خوراک دام تعاونی 

پرواربندان شهرستان گرمسار طی  4  فصل مورد مطالعه در جدول 2 نشان 

داده شــده است. مکمل مورد اســتفاده در کنسانتره تولیدی توسط کارخانه 

به گونه ای تنظیم گردیده بود که ویتامین A به میزان 500 هزار واحد بین 

المللی به ازای هر کیلوگرم کنسانتره تولیدی موجود باشد )جدول 2(. با توجه 

به آنالیز کنســانتره مصرفی گاوهای پرواری شهرستان گرمسار در فصول 

مختلف مشــخص می گردد  که این گاوها در فصول مختلف میزان کافی 

ویتامین A را از طریق کنسانتره مصرفی دریافت می دارند و تغییرات فصلی 

بتاکاروتن علوفه دریافتی تأثیری در دریافت و ذخیره ویتامین A کبدی این 

دامها نمی تواند داشــته باشــد. با توجه به مطالب فوق پائین تر بودن عیار 

µg/( در گاوهای پرواری شهرستان گرمسار در فصل گرم A سرمی  ویتامین

dl 17/7 و µg/dl 19/4 بــه ترتیب در گوســاله های مورد نمونه برداری در 

کشتارگاه و دامپروری های پرواری( نسبت  به فصل سرد  می تواند ناشی از 

گرم بودن محیط و به دنبال آن کاهش اشتها وکاهش غذای مصرفی، انبار 

 A نمودن کنســانتره در شرایط گرما و تجزیه شدن و از بین رفتن ویتامین

موجود در مکمل غذایی در این شرایط دانست. یکی از مسائلی که می تواند 

منجــر به کمبــود ویتامین A گردد انبــار نمودن غذا بــرای مدت طوالنی 

وخصوصًا درشرایط گرم ومرطوب است. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر 

دامپروری ها و دامداران پرواری شهرستان گرمسار، خریداری اقالم غذایی 

و به خصوص کنســانتره به میزان کم و در وعده های متعدد در طول دوره 

پــرواری بوده و لذا انبار کردن این قلم از جیره به شــکل محدود و در دوره 

زمانی کوتاه در هر دامپروری به انجام میرسد. در طی تکمیل فرم پرسشنامه 

در زمــان نمونه برداری تمامی دامدارهایی کــه تحت مطالعه بودند عنوان 

می نمودند که تهیه کنسانتره مصرفی از کارخانه خوراک دام حداکثر هر دو 

هفته یک بار صورت می پذیرفته است و به عبارت دیگر بیشترین زمان انبار 

داری کنسانتره در شرایط دامداری 2 هفته بوده است. 

بررســی میانگین عیار ویتامین A در کبد نشان دهنده باال بودن ذخائر 

کبدی ویتامین A است. میانگین عیار کبدی ویتامین A در گاوهای نمونه 

برداری شده در طول سال µg/g  91/6 بوده و عیار کبدی ویتامین A در تمام 

فصول  ازمقادیر نرمال تعیین شده )µg/g 60-40 کبد )16( بیشتر می باشد. 

لذا  می توان نتیجه گرفت که گاوهای پرواری شهرستان گرمسار همواره از 

یک ذخیره مناسب از ویتامین A درطول سال بهره مند بوده اند.

میانگین عیار ســرمی بتاکاروتن در فصل گرم بیشترین رقم ثبت شده 

در مقایسه با فصل سرد را دارد وآنالیز آماری معنی دار بودن این اختالف را 

درمقایسه با فصل ســرد  نشان می دهد )p>0/05(. در بررسی های میدانی 

به عمل آمده از دامداران گرمســار مشخص نمود که مصرف یونجه توسط 

دامــداران درفصل گرم بعلت فراوانی و  ارزانتر بودن آن، بیشــتر بوده و در 

مقایســه در فصل ســرد با توجه به افزایش قیمت این ماده غذایی، میزان 

مصرف آن به شــدت کاهش می یابد. با این توضیح می توان به پائین بودن 

نسبی عیار سرمی بتاکاروتن در گاوهای پرواری در این شهرستان در فصل 

سرد در مقایسه با فصل گرم پی برد.

همچنین مشــخص گردیده اســت که هر کیلوگرم علوفه سبز و نیمه 

خشبی دارای حدود mg 100 و ســیالژ های گرامینه ایی دارای mg 50 الی 

60 بتا کاروتن می باشند )14(. محققین نشان دادند که سطوح بتاکاروتن در 

یونجه در فصول مختلف متغییر است. بیشترین سطح بتاکاروتن در یونجه 

در فصل گرم )بهار و ابتدای تابستان( می باشد. کمترین مقدار بتاکاروتن در 

کل علوفه ها بخصوص در یونجه در فصل ســرد زمستان مشاهده می شود 

)3(. این مطلب نیز شاهدی بر کمتر بودن عیار سرمی بتاکاروتن در گاوهای 

پرواری شهرستان گرمسار در فصل سرد در مقایسه با فصل گرم می باشد.

با مراجعه به جداول نمودارهای 1 و 2  مشخص می گردد که میانگین 

عیار ســرمی بتاکاروتن گاوهای پرواری 11 گله مورد بررســی در دو فصل 

گرم  و سرد سال در شهرستان گرمسار در مطالعه حاضر در محدوده طبیعی 

تعریف شــده برای نوع گاو )µg/dl 150( نمی باشد و تمامی گاوهای مورد 

مطالعه دراین تحقیق از این نظر دارای فقر بتاکاروتن سرمی می باشند. اما در 

میان دامپروری های مورد بررسی گاوهای پرواری دو دامپروری باشماره های 

4 )درفصل ســرد( و 9 )درفصل گرم( دارای بیشترین عیار سرمی بتاکاروتن 

µg/ 60/7 و  µg/dl در میان 11 گروه مورد بررســی می باشــند )به ترتیب

dl 63/1(. درمقابل گاوهای پرواری دامپروری های 1 و5 درفصل ســرد )به 

ترتیب بــا  µg/dl 8/95 و µg/dl 5/48( وگاوهای دامپروری های 10 و 11 

درفصــل گرم )به ترتیب بــا µg/dl 13/48 و µg/dl 15/58( کمترین عیار 

ســرمی بتاکاروتن را درمیان گاوهای مورد نمونه برداری در دو فصل مورد 

بررسی داشتند. درتوجیه این نتایج میتوان به موارد زیر اشاره نمود: گاوهای 

موجود در دامپروری 5 هیچگونه علوفه حاوی بتاکاروتن )برای مثال یونجه 

که از منابع اصلی بتاکاروتــن در دامپروری های تحت مطالعه بود( دریافت 

نمی نمودند و گاوهای موجود در گروه 1  نیز به ازاء هر رأس گاو، روزانه

 فقــط kg 0/650 یونجه مصرف می کردند که البته با بررســی یونجه 

مصرفی از نظر کیفیت از درجه بسیار پایینی برخوردار بود و سبزینه موجود 

در آن در مقایسه با سایر دامپروری های مورد مطالعه در حداقل میزان کیفیت 

بود. همین موضوع می تواند توجیه کننده سطح بسیار پائین بتاکاروتن را در 

این گروه از گاوهای مورد مطالعه باشد. 

گاوهای موجود در دامپروری شماره4 با میزان µg/dl 60/72 باالترین 

غلظت بتاکاروتن را در میان 6 دامپروری دیگر در فصل سرد دارا میباشند و 

اختالف میانگین عیار سرمی این ماده در این گروه نسبت به پنج گروه دیگر 

کامالًً معنی دار می باشــد )p>0/05(. با بررســی جیره دریافتی این گروه از 

 2  kg  گاوها، مشخص می گردد که  باالترین سطح مصرف یونجه )با میزان

به ازاء هر رأس( در این گروه  مشــاهده می گردد و از آنجایی درمیان اقالم 

غذایی مصرفی گاوهای پرواری در شهرســتان گرمسار )کنسانتره، کلش، 

تفاله چغندر و یونجه( یونجه تنها منبع غذائی دارای بتاکاروتن می باشد، باال 
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بودن ســطح بتاکاروتن دراین گروه می تواند به دلیل ســطح باالی مصرف 

یونجــه در این گروه از گاوها باشــد. گاوهای پرواری مــورد نمونه برداری 

دردامپروری هــای بــا شــماره های 2،3 و 6 از لحاظ ســطح مصرف یونجه 

نزدیک به هم بوده )kg 1 به ازاء هر رأس( ومیانگین عیار سرمی بتاکاروتن 

اندازه گیری شده در این سه گروه نیز با یکدیگر اختالف معنی دار ندارند. با 

بررسی میانگین عیار سرمی ویتامین A گاوهای پرواری 11 دامپروری مورد 

مطالعه در شهرستان گرمسار مشخص می گردد که تنها گاوهای پرواری دو 

 )18/24  µg/dl 20/27 و µg/dl دامپروری 4 و 5 درفصل سرد  )به ترتیب با

µg/ 13/46 و µg/dl و دو دامپــروری 10 و11 در فصل گرم )به ترتیب بــا

dl46/12( دارای عیار سرمی ویتامین A پائین تری نسبت به عیار استاندارد 

تعریف شده برای نوع گاو )µg/dl 60-25( هستند. 

ازآنجائی که عیار ســرمی ویتامیــن A درگاو تحت تأثیر ذخیره کبدی 

این ویتامین می باشــد وکمتر تحت تأثیر جیره روزانه دریافتی است )دقیقا 

عکس وضعیت بتاکاروتن ســرم که تحت تأثیر جیره روزانه می باشــد( واز 

  A آنجائیکــه دراین تحقیق امکان بررســی وضعیت ذخیره کبدی ویتامین

درگاوهای مورد مطالعه در شــرایط فارم وجود نداشت، تفسیر نتایج بدست 

آمده درخصوص میانگین عیار ســطح ویتامین A و تأثیر مدیریت تغذیه ای 

وجیره بر روی آن سخت می باشد. اما ازآنجائیکه گاوهای مورد مطالعه دراین 

تحقیق به هیچ عنوان تحت تجویز اضافی ویتامین A به دلیل بیماریهای 

درگیر ویا تجویز خودسرانه دامدار قرار نداشتند، ذخیره کبدی این ویتامین 

به طور غیر مستقیم تحت تأثیر جیره دریافتی در طی روزها و ماه های قبل 

می توانسته باشد، لذا عیار سرمی این ویتامین نیز که متأثر از ذخیره کبدی 

است، می تواند انعکاســی از تأثیر طوالنی مدت جیره دریافتی باشد. براین 

اساس می توان نتایج بدست آمده را بصورت زیر مورد تجزیه وتحلیل و تفسیر 

قرار داد. طبق نمودار 1 پایین ترین سطح ویتامین A  دردامپروری های مورد 

مطالعه درفصل سرد مربوط گروه 5 )با متوسط عیار سرمی µg/dl 18/24( و 

کمتر از میزان تعریف شده برای نوع گاو می باشد. در بررسی جیره دامپروری 

مورد مطالعه متوجه می گردیم که دامدار ازهیچ گونه منبع بتاکاروتنی درجیره 

روزانه دام ها درطوالنی مدت استفاده ننموده ونیز میزان کنسانتره دریافتی 

گاوها )که تنها منبع دریافتی ویتامین A برای دام می باشد چرا که همانگونه 

که در ابتدا عنوان گردید این ویتامین بعنوان مکمل ویتامینی توسط شرکت 

تعاونی تولید کننده کنســانتره گاوهای پرواری درشهرستان گرمسار به آن 

اضافه می شــود( با توجه به وزن و جثه آنها بســیار کم و به میزان kg  1 در 

روز بوده اســت، لذا درطول زمان ذخیره کبدی این ویتامین تنزل چشمگیر 

یافته و به این حد بسیار پایین رسیده است که منجر به کاهش عیار سرمی 

ویتامین A دراین دام ها گردیده است. سطح ویتامین A در گروه های 1،6،2 

و 3 بــه ترتیب باالترین مقــدار )µg/dl 39/41،15/50،99/16 و 28/28( و 

در محدوده نرمال سطح ویتامین A برای نوع گاو )µg/dl 25 الی 60( بوده 

است. نکته قابل توجه غلطت باالی ویتامین A با µg/dl 50/16 در گاوهای 

دامپروری شــماره  1 بود. با توجه به سطح پایین بتاکاروتن در این دسته از 

گاوها مهمترین عامل درباال بودن عیار ســرمی این ویتامین دراین دسته از 

گاوها تأمین این ویتامین به شکل مکمل درکنسانتره دریافتی است. نمودار 

2 میانگین عیار سرمی بتاکاروتن گاوهای  5  دامپروری پرواری درشهرستان 

گرمسار درفصل گرم را نشان می دهد. همانگونه که از این نمودار مشخص 

اســت عیار این فاکتور در دامپروری های باشــماره های 9، 7 و 8 به ترتیب 

باالترین سطح بتاکاروتن در فصول گرم در میان گروه های آزمایشی است، 

اما بااین حال هنوز عیار سرمی بتاکاروتن گروه های آزمایشی درفصل گرم 

از عیار عنوان شده در مراجع بعنوان عیار استاندارد بتاکاروتن برای نوع گاو 

)µg/dl 150( فاصله فراوانی دارد. با مراجعه  به جیره مصرفی در این گاوان 

موجود در این گروه ها متوجه می شــود که تمامــی گاوهای این گروه های 

تحــت مطالعه بیــش ازkg  1 علوفه یونجه به ازاء هــر رأس، گاوهای گروه  

9  بــه ازاء هــر رأس kg  2 علوفــه یونجه مصرف نمــوده و به همین دلیل 

می تــوان توجیه نمود که ســطح بتاکاروتن در این گــروه از  گاوهای مورد 

مطالعــه ازتمامی گروه ها باالتر بوده اســت. از طرف دیگر اندازه گیری عیار 

ســرمی بتاکاروتن در این دســته از گاوها در فصل بهار صورت گرفته است 

که براســاس رفرانس های موجود عیار بتاکاروتن در علوفه یونجه در فصل 

بهار و اوایل تابســتان از بقیه فصول بیشــتر می باشــد)3(. در میان گاوهای 

موجود درگروه های 10 و 11 با توجه به میزان یونجه مصرفی که به ازاء هر 

رأس مصرف می کرده اند )kg  0/857 و 0/941( به ترتیب پایین ترین میزان 

بتاکاروتن 13/48 و 15/58 را نشان داده اند.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج اخذ شده در تحقیق حاضر می توان چنین 

نتیجه گیری نمود که عیار ســرمی و کبدی ویتامین A در گاوهای پروراری 

شهرستان گرمسار در طی فصول گرم و سرد سال با وجود پائین بودن عیار 

سرمی بتاکاروتن )پیش ســاز تولید ویتامین A( در محدوده طبیعی تعریف 

شده برای نوع گاو قرار دارد. عیار سرمی ویتامین A گاوان پرواری در فصل 

گرم به طور معنی داری پائین تر از فصل ســرد بود که خود می تواند ناشی از 

انبــارداری و تحت تأثیر قرار گرفتن و اکسیداســیون ویتامین A موجود در 

کنسانتره انبار شده در این فصل باشد. همچنین می توان چنین نتیجه گیری 

نمود که استفاده از علوفه کاروتن دار )مثل یونجه( علی الخصوص در فصل 

گــرم )که کاهش عیار این ویتامین در کنســانتره را نیــز موجب می گردد( 

می تواند در تأمین نیاز ویتامینی گاوهای پرواری تأثیر گذار باشد و از افت و 

کمبود احتمالی ناشی از این ویتامین و عوارض ناشی از آن جلوگیری نماید.

تشکر و قدردانی
نویســندگان مقاله از پژوهشــکده طب تجربی دانشــکده دامپزشکی 

دانشگاه تهران که در به انجام رسانیدن تحقیق حاضر نقش مهمی داشته 

است تشکر و قدردانی می نمایند.

ویتامین A و بتاکاروتن سرمی و کبد در گاوهای پرواری
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Abstract:
BACKGROUND: Vitamin A is a lipid soluble vitamin which can be stored in the body 

organs (especially in liver) and its supply is only through ration. OBJECTIVES: The pres-
ent study has been conducted to evaluate vitamin A status of feedlot cattle in the city of 
Garmsar and impact of season and nutritional management on it. METHODS: During the 
study 100 blood samples were taken from feedlot cattle of 6 farms in cold seasons of one 
year and 100 samples from 5 farms in warm seasons of the same year. Also, 50 blood 
and liver samples of slaughtered feedlot cattle were taken from Garmsar slaughter house 
in each of the mentioned seasons. Serum and hepatic tissue concentrations of vitamin A 
and beta carotene were measured by using standard biochemical methods. Student’s t-test 
and Tukey’s HSD tests were used for analysis  of the results and  p<0.05 was considered 
significant. RESULTS: The results of present study showed that mean serum and hepatic 
concentration of vitamin A in feedlot cattle in the city of Garmsar was in defined normal 
range for cattle and these animals did not show any vitamin A deficiency, but mean serum 
beta carotene concentration was at a very low level and lower than defined normal range 
for this species. Mean serum vitamin A concentration of feedlot cattle in cold seasons was 
significantly higher than that in warm seasons (p<0.05), conversely serum beta carotene 
concentration of feedlot cattle during warm seasons was significantly higher than that in 
cold seasons (p<0.05). However, comparing vitamin A concentration of liver tissues of 
feedlot cattle in cold and warm seasons did not show any significant difference (p>0.05).  
CONCLUSIONS: From the results of the present study it can be concluded that serum and 
hepatic concentration of vitamin A in feedlot cattle of the city of Garmsar was in normal 
reference range of cattle, and in spite of very low concentration of serum beta carotene 
concentration, due to supplementation of this vitamin in feed, vitamin A deficiency did not 
occur in these cattle.
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Figure Legends and Table Captions
Figure 1. Serum vitamin A and beta carotene concentration of feedlot cattle in cold season (6 feedlot units).

Figure 2. Serum vitamin A and beta carotene concentration of feedlot cattle in warm season (5 feedlot units).

Table 1. Mean values of serum (µg/dl) and liver (µg/g) vitamin A and beta carotene in slaughtered feedlot cattle during the year in 
Garmsar slaughter house (Mean± SE).
Table 2. Mean values of serum (µg/dl) and liver (µg/g) vitamin A and beta carotene in Garmsar feedlot cattle in warm and cold 
seasons (Mean± SE).
Table 3. Concentrate analysis formula produced by Garmsar cooperative fattening cattle feed factory during 4 seasons of year.


