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 چکیده

های بیولوژیک برای بهبود ها در سطح جهانی، محققان به دنبال استفاده از اصالح کنندهبا افزایش گله

پارامترهای تولید در حیوانات پر بازده و ایجاد تعادل مطلوب بین مواد ریزمغذی نظیر مواد معدنی هستند.  
 کردههای متابولیسمی حیوانات ایفا است که نقش مهمی را در فعالیتپر اهمیت کروم یک ماده ریزمغذی 

است که کروم   شده است. مطالعات مختلف نشان دادهو به عنوان یک عنصر ضروری در حیوانات شناخته  

-اسیدهای چرب و وضعیت آنتی گلوکز وهای ایمنی، متابولیسم تواند باعث بهبود در عملکرد، پاسخمی
شیری نشان داده است  عملکردی گاوهای اکسیدانی حیوانات شود. برخی از تحقیقات بر روی پارامتر های 

زیادی   ریتأثتواند  وراک آنها به علت جذب باالتر و زیست فراهمی بیشتر میکه افزودن مکمل کروم آلی به خ

. همچنین مطالعات داشته باشد تداوم شیردهی حتی در شرایط تنش و  بر بهبود ضریب تبدیل، تولید شیر
تخم گوشتی و  روی طیور  شده بر  بهبود انجام  در  مهمی  بسیار  کروم نقش  است که  داده  گذار نشان 

ت و گوشت دارد. مرغ   تولید گوشت و افزایش کیفیت تخم  مرغ،ها نظیر تولید تخمولیدی آنعملکردهای 

  ،رسد ها ضروری به نظر میوجود این عنصر در جیره دام و طیور برای پایداری شرایط طبیعی آن اینبنابر

 پرداخته است.به بررسی اثرات مکمل کروم بر تولید و سالمت دام و طیور   مقالهاین  در لذا  

 شیردهی، عملکرد، کروم آلی، متابولیسمگذار، تخم  های کلیدی:واژه

 مقدمه

ها  پـروتئین  ،هالیپیـد  ،هااست کـه در متابولیسـم کربوهیـدرات  و کم مصرفی  ضروری  کروم ماده معدنی
فیزیولوژی دهد کروم نقش مهمی در تغذیه و تحقیقات اخیر نشان می.  نقش دارد  نوکلئیک اسیدهای  و

های انسولین را به جزئی از فاکتور تحمل گلوکز اسـت کـه میـل ترکیبـی گیرنده. این عنصر  حیوانات دارد

 کمبود  .گردددهد و سبب افـزایش حساسـیت گیرنـده هـا بـه انسولین میافزایش می  هورمون انسولین
و   شده  لیپیدی  اختالالت  برخی و  انسولینی مقاومت  ،ها به انسولینکاهش حساسیت سلول منجر بهکروم  

در  نقش مهمیکروم   که  اندهمچنین مطالعات نشان داده. دارد  به دنبال  را  کاهش رشد و تولید در حیوانات

  کروماند که نشان داده  تحقیقات اخیر .داردای، هورمونی و بیماری های محیطی، تغذیهاسترس   اثرات مهار
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 زیسـت فراهمی  جذب بسیار کم و به دلیل  جیره  در  کروم حاوی  منابع معدنی  سایرها و در خوراک  موجود
در  ویژههب ،سرعت رشد با افزایش  وضعیت و اینی نیست نیاز کروم حیوانات پرورش  نیتأمقادر به    نییپا

ضروری  باید به عنوان یک عنصر    کروم  لذا  .گرددمی  دارند تشدید  که سرعت رشد باالتری و نژادهایی  هاگونه

 Lashkari et al., 2018a, Moeini et) شود  نیتأم  ی خوراکیهااز طریق مکملو مهم در شرایط استرس  

al., 2011, Lashkari et al., 2018b) 

 

 

 آنبه  دام و طیوراحتیاجات منابع و میزان  ،انواع کروم

  2006از سال  اما    بودکروم را ذکر نکرده    طیور به  احتیاجاتمیزان  جدول  در گذشته  سازمان غذا و  دارو  

گرم  میلی  ۲/۰با غلظت   (FDA1سازمان غذا و داروی امریکا ) میالدی مصرف کروم در جیره طیور توسط

 استفاده از  2009سال  از FDAمرکز مدیریت  همچنین  جیره مورد تایید قرار گرفته است.  کیلوگرم   در
مجاز اعالم کرده  را  ماده خشک جیرهگرم در کیلوگرم  میلی  ۵/۰به میزان   کروم در جیره نشخوارکنندگان

ها پیشنهاد بیماریبروز    و  زاگاوهای تازهخوراک  گاوهای خشک،  خوراک  در شرایط استرس حرارتی،  که    است

  6- 5  هفته آخر قبل از زایش و  3به ازای هر راس در گرم در روز  میلی  5-4شود. به طور مثال مصرف  می
میزان قابل تحمل  شود. حداکثرهفته اول بعد از زایش توصیه می  5به ازای هر راس در  گرم در روز میلی

گرم در کیلوگرم  میلی  150  نجیره نشخوارکنندگا  و در  گرم در هر کیلوگرممیلی  500  کروم در جیره طیور

- پروپیونات، کروم-کروم عموما کلرید کروم، کروم  نیتأممنابع    .(Council, 2006)جیره ذکر شده است  
د  معدنی زیست فراهمی در حدو . کروم ندتهسمتیونین  -مخمر و کروم-نیکوتینات، کروم-یکولینات، کرومپ

  ی داشتهاجذب روده%  25آلی بیش از    . این در حالیست که کروم(Ohh and Lee, 2005b)  درصد دارد  5/0

(Moreira et al., 2020)    زیست فراهمی پایین و اثرات سمی آن  دلیلو از این رو مصرف کروم معدنی به
مهم جهانی غذا و دارو به -در بین منابع کروم آلی، کروم شود.توصیه نمی متیونین توسط سازمان های 

و بدون عوارض مسمومیت شناخته    عنوان یک ترکیب با زیست فراهمی باال، پاسخ های متابولیکی چشمگیر

اند که استفاده از کروم آلی در جیره طیور گوشتی باعث افزایش معنی داری تحقیقات نشان داده  شده است.
-بررسی  .(Król et al., 2017)شود  مصرف کننده کروم معدنی میدر سطوح کروم بافتی آنها نسبت به گروه  

 ، گونه،سنبه عوامل متعددی نظیر  کروم زیست فراهمیاند که  نشان دادهبر روی حیوانات   دیگریای  ه 

کروم    یآل  ریدارد. اشکال غ  یبستگ  مورد استفاده  منبع کروم  همچنین  علوفه و  بیترک  ،یکیولوژیزیف  تیوضع
نوع آلی    این در حالیست که (Dowling et al., 1989)  (>%1)  دارند  %3تا   4/0در حدود %و   فیجذب ضع

برخی  همچنین . (Evans, 1989b, Mertz, 1976) داردبرابر نوع معدنی آن   4تا  3کروم جذبی در حدود  

 Moeini)  نددار  10-25انواع آلی کروم جذبی در حدود %اند که  نشان دادهبر روی طیور  از تحقیقات  دیگر 

et al., 2011, Bahrami et al., 2012).  ظرفیتی زیست فراهمی   3که انواع آلی کروم    اندتحقیقات نشان داده

 
1 Food and Drug Administration 



3 
 

اند که . آزمایشات نشان دادهدننسبت به انواع معدنی ان در سطح بافتی )کبد، کلیه و عضله( دار بیشتری
راه انت از  جذب داردشانوع معدنی کروم تنها  قابلیت   ,Authority, 2009, Zha et al., 2009)  ر ساده 

Lukaski, 1999, Eze et al., 2014).   

 و عملکردی حیوانات سلولیهای نقش کروم در مکانیسم

همچنین   شود.می هاسلول گلوکز درتسهیل جذب  باعث   انسولین  گیرنده های  فعالیتکروم با تحریک 

از غشای   بهبود جذب اسیدهای آمینه  و  و افزایش نفوذپذیری  اسیدآمینههای  ناقلبر   ریتأثاین عنصر با 

اند  هها نشان داداز طرفی بررسی  نقش دارد.پروتئین    افزایش تولید  و غیر مستقیم در  بطور مستقیم  سلولی
باعث    سنتز کلسترول و تری گلیسیریدها نقش داشته و  وها  در جذب گلوکز به ادیپوسایتکه کروم 

   RNAو   DNAکروم در سنتز  مشخص شده است که  شود.می نیز  هاافتدر ب  متابولسیم چربی بهبود

در همچنین این عنصر  کند.ناشی از کمبود آنها جلوگیری میهای شیمیایی  و از آسیبنقش داشته  
بود عملکرد به وشرایط استرس با تنظیم متابولسیم گلوکز در کاهش سطح هورمون کورتیکواسترون 

 . (Lashkari et al., 2018a)  شودباعث بهبود راندمان تولید نیز میاین امر  شته که  سیستم ایمنی نقش دا

 

 .(Lashkari et al., 2018a)ای حیوانات مزرعه درسالمت   و  ای رشد، تولیدپارامتره رات کروم براث.  1شکل 

 در متابولیسم گلوکز کروم نقش

وظیفه اتصال   2کرومودولینظرفیتی وجود دارد و الیگوپپتیدی بنام    سههای بدن به شکل  کروم در سلول

افزایش نفوذپذیری غشا    ،انسولینی  هاگیرندهکروم در تحریک  بدن بر عهده دارد.و انتقال یون کروم را در 
وسیله در افزایش راندمان نقش دارد و بدیندر پرندگان و پستانداران  سلول  توسط    3پذیرش انسولین تاًینهاو  

برداشت    متابولیسم گلوکز درعالوه بر ایفای نقش اصلی در  انسولین دارد.  ریتأثها  سلول برجذب گلوکز  

  ،و بنابراین در تنظیم تولید انرژی، افزایش حجم  نقش داشته  های ماهیچهاسیدهای آمینه توسط سلول

 
2 Chromodulin 
3 Insulin Sensitivity 
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پایین بودن سطح انسولین خون .  است مؤثرنیز   و بهبود عملکرد سیستم ایمنی  چربیپروتئین،    متابولیسم
ره آن به شکل چربی در سلول است. همچنین نتیجه تبدیل و ذخیبه معنای کاهش سوختن گلوکز و در

ماهیچه شده و به این ترتیب   هایسطح پایین انسولین منجر به کاهش جذب اسیدهای آمینه توسط سلول

کاسته می به پروتئین کرومودولین  .شوداز سرعت رشد ماهیچه  اتصال  افزایش    کروم با  سبب بهبود و 
سبب    4سازی ناقلها شده و با فعالانسولین در بخش داخلی غشای سلولخاصیت تیروزین کینازی گیرنده  

شود. همچنین میکاهش میزان قند خون  منجر بهنهایتاً  کهمی شود  تسهیل ورود گلوکز به درون سلول

تر انسولین و غلظت بسیار باالتر گلوکز به دلیل سطح پایین  طیورمتابولیسم گلوکز در  الزم به ذکر است که  

   خون متفاوت از پستانداران است.در 

 
 . مکانیسم عمل کرومودولین بر عملکرد انسولین و جذب گلوکز2 شکل

 نقش کروم در سنتز اسیدهای آمینه

  ری تأثتحت های اسکلتی و گلوکز توسط ماهیچه  افزایش جذب اسیدهای آمینهمشخص شده است که 

افزایش نرخ جذب این مواد مغذی به دلیل تغییر در   .(Evans and Bowman, 1992) گیردقرار میکروم  
که افزودن مکمل است  مشاهده شده همچنین شود. ایجاد می  اندپارامترهای انسولین که به کروم وابسته

 دهد.ها را افزایش میکروم به خوراک جذب اسیدهای آمینه توسط بافت

 
بر عملکرد تولید، ضریب تبدیل و  ریتأث.  ۳شکل   سیستم ایمنی مرغکروم 

 
4 GLUT 
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 اثرات کروم بر استرس گرمایی

ها و ها، پروتئینکروم با اثر مثبتی که بر عملکرد انسولین دارد منجر به بهبود متابولیسم کربوهیدرات

رید سرم و جذب  شود و همچنین سبب کاهش اسیدهای چرب غیر استریفه، حذف تری گلیسمیلیپیدها 
بیند،  میسیستم حمل و نقل غشا توسط استرس گرمایی آسیب    .دشودر کبد می  گلوکز برای سنتز چربی

  شودمی  RNAتنش گرمایی همچنین منجر به اختالل متابولیسم اکسیداتیو، رونویسی، ترجمه و پردازش 

گذارد اثرات استرس گرمایی را کاهش داده و مانع از افت  ین میلکه در این شرایط کروم با اثری که بر انسو
 شود.طیور میعملکرد دام و  
 طیور ایمنی عملکرد سیستماثرات کروم بر 

د کمبو ترتیب این به و کروم از طریق ادرار شده باعث افزایش دفع زاتنش حیوان در شرایط قرار گرفتن

متابولیسم    ،های غذایی، محیطی و بیماریاسترس   مواجه بادر  لذا    به دنبال دارد  راکروم کاهش کرومودولین  
پروتئین تحت   و  چربی  کورتیکواستروئیدها افزایش  ریتأثگلوکز،  گرفته و  افزایش سطح  یابندمی  قرار   .

 در .شودمیکاهش راندمان تولید   به دنبال آن کاهش عملکرد سیستم ایمنی واعث کورتیکواستروئیدها ب

 در  های ایمنیباعث بهبود پاسخکه مکمل کروم  است  شده  مشخص  ت  مطالعات مختلفی که انجام شده اس
 اثربخشی دهندهنشان حیوانی مطالعات اغلب نتایج  .(Sahin et al., 2017)  شودمی های گوشتیجوجه

 باالتر فراهمیزیست قابلیت به تفاوت این معمول طوربه. است معدنی کروم و آلیهای  ملمک متفاوت

مصرف کروم   .(Sahin et al., 2017) شودداده می نسبت معدنی هایمکمل با مقایسه در آلی هایمکمل
 Sands)  شودها میهای گوشتی تحت استرس حرارتی موجب بهبود رشد و ضریب تبدیل در آنتوسط جوجه

and Smith, 1999).   و همکاران بر روی اثرات کروم بر الشه و چربی    و همکاران و هوآنگشاهین  تحقیقات

 ,Sahin et al., 2017) های گوشتی کاهش ضایعات الشه و کاهش چربی محوطه بطنی را نشان دادجوجه

Huang et al., 2016).    همچنین مشخص شده است که استفاده از کروم در جیره طیور گوشتی سبب کاهش

طالعات انجام  م  .(Toghyani et al., 2012)  شودها میاثرات استرس اکسیداتیو ناشی از تنش دمایی در آن

ها، های گوشتی تحت تنش گرمای نشان داده است که گنجاندن کروم در خوراک آنشده بر روی جوجه
 Şahin et al., 2001a, Samanta et) ویژه کورتیزول را به دنبال داردکاهش سطح کورتیکواستروئیدها به

al., 2008) یمنی طیور گوشتی جهانیان و کروم بر سیستم ا. در ادامه تحقیقات انجام شده بر روی اثرات

گوشتی تحت بهبود عملکرد سیستم ایمنی در گلهاعالم کردند که استفاده از کروم موجب  رسولی های 

 .(Jahanian and Rasouli, 2015)  شوداسترس گرمایی می

 گذارتخم طیورتولید در بر کروم  ریتأث

و   های دماییهای پیک تولید، استرس گذار تحت شرایط استرس های تخممرغاستفاده از کروم در جیره 
 UYANIK et al., 2002, Sahin et al., 2002b, Hai et al., 2000, Dębski)  است  بیماری بسیار پر اهمیتبروز

et al., 2004).  در   مرغبهبود تولید تخمموجب    تحت استرس دماییگذار  های تخمافزودن کروم به خوراک مرغ

  ساترن و پیج  مطالعات  .(Şahin et al., 2001b, Sahin et al., 2002a, Sahin and Sahin, 2002)ود  شها میآن
جیره باعث  گرم در کیلوگرم  میلی  ۲/۰تا    ۱/۰های تخم گذار نشان داد که استفاده از کروم در غلظت  بر روی مرغ
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استفاده از کروم  همچنین  .  (Southern Jr and Page, 1994)  شودها میمرغ در آنمدرصدی تولید تخ ۵بهبود  
مرغ، ضخامت پوسته، چگالی، وزن مرغ نظیر وزن تخمدر صفات کیفی تخمگذار باعث بهبود در جیره مرغ تخم

مرغان تخمدر گله  ،5پوسته، سنجش تازگی های ناشی از بیماری استرس حرارتی و استرس گذار تحت  های 

نشان داده که استفاده    گذارهای تخمبلدرچینمطالعات انجام شده بر روی    .(Sahin and Sahin, 2001)  شودمی
استفاده    .(Sahin and Sahin, 2002)  شوددر آنها می  کاهش سطح کورتیکواسترونها موجب  از کروم در جیره آن

  شودآنها میکاهش سطح کورتیکواسترون در  موجب    تحت استرس دماییگذار  های تخماز  کروم در جیره مرغ

(Sahin and Sahin, 2001, Sahin and Sahin, 2002).   

 گوشتی بر عملکرد طیورکروم  ریتأث

راندمان رشد اثرگذار بوده و باعث کاهش سرعت رشد، مصرف  های گوشتی بر  استرس حرارتی در جوجه

پارامترهای  باعث بهبود  تواند. استفاده از کروم میشودمی، کیفیت الشه و سالمت پرنده  بازده خوراک  خوراک،
کروم  نشان داد که استفاده از    ساندس و اسمیت  مطالعات  .(Hai et al., 2000)  شودرشد، تولید و سالمت پرنده  

ضریب  بهبود   ، مصرف خوراک وافزایش وزن باعث  های گوشتی تحت استرس مزمن حرارتیجوجهجیره    در 

های  مشخص شده است که استفاده از کروم در خوراک جوجه  .(Sands and Smith, 1999)  شودها میآنتبدیل  
 Sahin et al., 2003, Dębski)شود  ها میآن  افزایش وزن الشه و کاهش چربی محوطه بطنیگوشتی موجب  

et al., 2004).  ها آنبهبود ضریب تبدیل سبب   تحت تنش گرماییهای گوشتی  فزودن کروم به جیره جوجها

  ،و همکاران در این مورد انجام شد   ژانگهمچنین در مطالعه دیگری که توسط    .(Sahin et al., 2003)  شودمی
ها درصدی در ضریب تبدیل آن  ۲/۶های گوشتی باعث بهبود  مشخص شد که استفاده از کروم در جیره جوجه

رزبرو و   که توسط  فعالیت آنزیم گالیکوژن سنتتازآزمایشات انجام شده بر روی    .(Zhang et al., 2002)  شودمی

  افزایش ذخیره گلیکوژنی کبدهای گوشتی موجب  انجام شد نشان داد که استفاده از کروم در جیره مرغ  استیل
راندمان  و   آن  متابولسیم گلوکزبهبود  . همچنین آزمایش  (Rosebrough and Steele, 1981)  شودها میدر 

این زمی خوراک جوجهدیگری در  که استفاده از کروم در   ی دردرصد 16  بهبودهای گوشتی نه نشان داد 

  HDLافزایش  های گوشتی باعث  کند. استفاده از کروم در خوراک جوجهها ایجاد میدر آنرا  ز  کمتابولیسم گلو
های  . تحقیقات شاهین و همکاران نشان داد ک مصرف کروم توسط جوجه(Kim et al., 1995)  گرددها میدر آن

 Sahin)  شودمی  های تحت استرس حرارتیکلسترول در جوجهو    کاهش سطح کورتیکواسترونگوشتی موجب  

et al., 2017).   

 گاوکروم بر راندمان تولید در  ریتأث

درصد    10-5مصرف کروم آلی در گاوهای شیری در دوره انتقال، ای توسط اسپرز نشان داد که  مطالعه

همچنین مطالعات   .(Spears, 2019)  بخشدرا بهبود می  مصرف ماده خشک میزان  درصد  ۳-۲  و  تولید شیر
هفته اول   14درصد در   11زا میزان شیر را تا افزودن کروم به جیره در گاوهای تازهاند که دیگر نشان داده

گاوهای شیری پر تولید، گاوهای  که  مشخص شده است  .(Yang et al., 1996) دهدشیردهی افزایش می

 
5 Haugh units 
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و گاوهای انسولینی  در معرض زا به علت شرایط فیزیولوژیک  تازه  دوره انتقال   و  گیرندقرار می  مقاومت 
. اختالل در متابولیسم گلوکز منجر به کتوزیس، روزهای  شودمیبا اختالل مواجه    هادر آن متابولسیم گلوکز

گرم کروم در هر میلی  ۵/۰.  نرخ آبستنی پایین خواهد شد  و  باز باال، افت تولید شیر، تداوم شیردهی ضعیف

کاهش   این امر موجب  و  شدهمتابولسیم گلوکز   و افزایش  جیره باعث تحریک رسپتورهای انسولینیکیلوگرم  
 Sadri)گردد  می  افزایش نرخ آبستنی  و  تداوم شیردهی  و  ، بهبود تولید شیر6NEFA  شیوع کتوزیس، کاهش

et al., 2009, Sadri et al., 2012, Mirzaei et al., 2011, Spears, 2019)  .   و همکاران   سوبیانوتحقیقات

  افزایش  های شیریدر گاو تولید شیر راجیره  گرم کروم آلی در هر کیلوگرم  میلی  ۵/۰  نیتأمنشان داد که 
باعث افزایش    از طریق بهبود متابولیسم گلوکز  افزودن کروم به جیره  .(Subiyatno et al., 1996b)  دهدمی

 ,McNamara and Valdez)شود  میهفته بعد از زایمان و افزایش تولید شیر    6-4مصرف ماده خشک در 

2005). ( در پیک تولید که   اعالم کردند که( ۲۰۱۴وارگاس و همکاران    ،افزودن کروم به جیره در گاوها 
همچنین مطالعه    .(Vargas-Rodriguez et al., 2014) دهدمصرف ماده خشک و تولید شیر را افزایش می

کروم به جیره باعث افزایش تولید و اضافه کردن دیگری که توسط یانگ و همکاران انجام شد نشان داد که  

 پاپوویچ  توسطدیگری  مطالعه    .(Yang et al., 1996)  شودمی  روز پس از زایش  60ویژه در  هتداوم شیردهی ب
زا افزایش تولید شیر،  در گاوهای تازهگرم در روز  میلی  ۴کروم با غلظت    نیتأمو همکاران نشان داده است که  

کروم از قبل از    نیتأم  .(Popović et al., 2000)  ردرا به دنبال دا الکتوز  و  افزایش تولید چربی، پروتئین

 ,Kafilzadeh and Targhibi) گرددمیزایش باعث بهبود مصرف ماده خشک و تولید شیر بعد از زایش 

اند که استفاده از کروم موجب کاهش های سوماتیک شیر نشان دادهد سلولتحقیقات بر روی تعدا.  (2012

دهند که افزودن  برخی از مطالعات نشان می.  (Ohh and Lee, 2005a)شود  های سوماتیک در شیر میسلول

شیری موجب  بعد از زکروم به جیره گاوهای  تولیدمثل و جلوگیری از کاهش وزن    شودمی ایشبهبود 
(Stahlhut et al., 2006). ها نشان داد که استفاده از کروم موجب افزایش رشد  تحقیقات بر روی تلیسه

گوشتی  بر روی گاو اوه و لیتوسط  انجام شده  در ادامه مطالعات .(Spears, 2019) شودها میتلیسه های 

  های گوشتی شود.در گاو تواند موجب افزایش وزن روزانهمتیونین می-مشخص شده که استفاده از کروم
 متیونین در غلظت -ه از کرومکه استفاد  دریافتندهای شیری  همچنین آنان طی آزمایشات خود بر روی گاو

و در   ،تولید شیر یدرصد 15افزایش   موجب در گاو قبل از زایشگرم در هر کیلوگرم جیره میلی ۰۶/۰

را در پی   تولید شیر  درصدی  13تا   6  افزایش  زادر گاو تازهگرم در هر کیلوگرم خوراک  میلی  ۵/۰غلظت 

 .(Ohh and Lee, 2005a)  خواهد داشت

 
6 non esterified fatty acids 
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 . اثرات استفاده از مکمل آلی کروم در جیره نشخوارکنندگان4شکل  

 گوساله و نشخوارکنندگان کوچککروم بر راندمان تولید در  ریتأث

  1 در غلظت  مصرف کروم آلیها انجام شد مشخص شد روی گوسالهاوه و لی  ای که توسطدر مطالعه

کیلوگرم میلی  وزن یدرصد ۹/۱۲ موجب افزایش  استرس گرماییهای تحت  خوراک گوسالهگرم در هر 

ها باعث  در جیره گوساله  که استفاده از کروم  است  نشان داده  هابررسی  .(Ohh and Lee, 2005a)  شودمی
افزایش وزن شرایط استرس از شیرگیری  ضریب تبدیل  و  بهبود  . (Mirzaei et al., 2011)  شودمی  در 

های تحت استرس حمل و نقل نشان داده است که استفاده از کروم در قیقات انجام شده بر روی گوسالهحت

 Moonsie-Shageer and)نسبت به گروه کنترل شده است  ها بهبود افزایش وزن گوسالهجیره آنها موجب  

Mowat, 1993).  افزایش وزن روزانهبود   مطالعات بر روی بزهای جوان که در جیره آنها کروم گنجانده شده  

های تحت مطالعات اسپرز بر روی گوساله  .(Aupperle et al., 2001)  در آنها را نشان دادکاهش کلسترول    و

و محدودیت مصرف نشان داده که استفاده از کروم در خوراک آنها های قطع شیر، حمل و نقل  استرس 
گرم  میلی  ۳/۰تا    ۲/۰  غلظت  استفاده از کروم در  .(Spears, 2000)  شوددر آنها می  رشد  عملکرد  بهبودموجب  

 Bernhard)شود  ها میدر آن  بهبود ضریب تبدیل  و  بهبود افزایش وزنها موجب  جیره گوسالهدر هر کیلوگرم  

et al., 2012). 

 نشخوارکنندگاناثرات کروم بر سیستم ایمنی 

  50تا  در گاوهای شیری را نرخ جفت ماندگی  تواندکه استفاده از کروم می  است  مطالعات نشان داده

همکارانلشکری  نتایج تحقیقات    .(Spears, 2019)  کاهش دهد  درصد در مصرف کروم    نشان داد که  و 
باعث افزایش مقاومت و بهبود   خشک و گاوهای  زاگاوهای تازه  درها  بیماری  و های گرماییاسترس  ابمواجه  

استفاده از کروم در جیره سطح کورتیزول خون را    .(Lashkari et al., 2018a)  شودمی سالمت آنها  شرایط

 مطالعات   .(Chang et al., 1996) دهدمیکاهش داده و عملکرد سیستم ایمنی را در گاوهای خشک بهبود  
کورتیزول  باعث کاهش  جیره  گرم کروم آلی در هر کیلوگرم  میلی  ۵/۰  نیتأمو همکاران نشان داد که  سوبیانو  

ده از کروم در جیره  ااستف .(Subiyatno et al., 1996a)  شودمیزا  در گاوهای تازه  8BHBAو  7NEFAخون  

 
7 Non esterified fatty acids 
8 β- hydroxyl butyric acid  
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خشک، بهبود    موجب ماده  بهبود عملکرد بهبود مصرف  سطح کورتیکواستروئیدها و  تولید شیر، کاهش 
در   .(Al-Saiady et al., 2004, Mirzaei et al., 2011)  گرددمی سیستم ایمنی تحت شرایط تنش گرمایی

سطح کورتیزول  تواند  ره گوساله میها مشخص شد که افزودن کروم به جیمطالعه انجام شده بر روی گوساله

گوسالهناشی از استرس  را در  سیستم ایمنی را بهبود  ها  و عملکرد  داده  -Moonsie)  ببخشدها کاهش 

Shageer and Mowat, 1993).  بادی ناشی از واکسیناسیون  آزمایشات انجام شده بر روی میزان تیتر آنتی

  کننده کروم داشتمصرف  هایبادی در گوسالهبهبود سطح تیتر آنتیهای قطع شیر شده نشان از  در گوساله

(Bunting et al., 1994).  های قطع شیر، حمل و نقل و های تحت استرس مطالعات اسپرز بر روی گوساله
 و  ایمنی  سیستم  عملکرد  بهبودمحدودیت مصرف نشان داده که استفاده از کروم در خوراک آنها موجب  

   .(Spears, 2000)  شوددر آنها می  های تنفسیکاهش ابتال به بیماری

 گیرینتیجه

به میزان مناسب  است،  فراهمی باالیی برخوردار  از زیست  که  استفاده از کروم آلی  ،نتایج مطالعاتبر اساس  

های ناشی  ، استرس اکسیداتیودمایی و  های  استرس   مانندهای محیطی،  تنشاثرات منفی  تواند  میدر خوراک  

نتیجه راندمان رشد، تولید و سالمت حیوان را بهبود در  ، ورا کاهش داده  غیره و  نقلوها و یا حملاز بیماری

 .به همراه داشته باشدطیور   و  دام دهندگانبرای پرورش را  نهایت فواید اقتصادی چشمگیری  و در،  بخشد

 یجیترو هیتوص

رغم نیاز که علی  دهندمیدام و طیور نشان  درعنصر کروم  به منظور بررسی اثرات    انجام شدهمطالعات  
سزایی  و نقش به  دخالت داشته  بسیاریهای متابولیکی  در فرآیند  این عنصردر حیوانات،  کروم  کم به عنصر  

بوسیله  در حیوانات  کرومرفع نیاز   رواینکند، ازدر بهبود عملکرد رشد، تولید و سالمت حیوانات ایفا می

  آلی آن جذب  نسبت به نوع غیر  کروم. با توجه به اینکه نوع آلی  رسدنظر میبه  امری ضروریمنابع مناسب  
داشتهبسیار باالتر  و زیست فراهمی اثرات متقابل  منابع آلی کروم    همچنین مشخص شده است که  و  ی 

تواند  آلی می کروم باموردنیاز حیوان    کرومرسد تأمین  به نظر می،  دارند  با سایر مواد مغذی کمتریبسیار 

از مشکالت و بیماری بهبودعالوه بر جلوگیری از بسیاری  با  موجب افزایش  ی  عملکرد  هایشاخص  ها، 

 کنندگان شود.دهندگان طیور و همچنین سالمت مصرفراندمان اقتصادی برای دامداران و پرورش 
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