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بررسی اثر مقادیر مس ،گوگرد ،آهن ،مولیبدن و روی خاک و علوفه بر سطوح سرمی
روی و مس گوسفندان شهرستان مسجدسلیمان
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استادیار ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز -ایران.
استاد ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز -ایران.
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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر مقادیر مس ،گوگرد ،آهن ،مولیبدن و روی خاک و علوفه ب ر س طو س رمی م س و روی گوس نندان در
شهرستان مسجدسلیمان انجام گرفت .تعداد  1نمونه خاک و علوفه و  66نمونه سرم گوسنندی از  1منطقه مورد پژوهش از این شهرستان
اخذ شد .نمونه های خاک و علوفه به آزمایشگاه مطالعات مواد معدنی زرآزما در تهران و نمونه های سرمی به پژوهشکده کاربرد پرتوها ،واقع
در سازمان انرژی اتمی ایران ارسال شد .نمونههای خاک ،پس از هضم قلیایی ،با دستگاه  ICP-OESو نمون هه ای علوف ه ،پ س از هض م
اسیدی ،با دستگاه  ICP-MSخوانش و همچنین مقادیر سرمی روی و مس با روش جذب اتمی اندازهگیری شد .مقایس ه مق ادیر عناص ر
مذکور خاک با استاندارد بینالمللی و پژوهشهای مشابه ،نشان داد که همه عناصر در محدودهی طبیعی قرار دارند .مقایسه میانگین عناصر
مذکور در علوفه با مقدار بحرانی و سایر پژوهشها نشان داد که آهن ،باالتر از حد استاندارد بینالمللی و مقدار بحرانی آن در علوف ه اس ت،
در حالیکه میانگین مقدار گوگرد ،مس ،مولیبدن و روی علوفه مناطق مورد پژوهش ،در محدوده طبیعی قرار داشت .نتایج نشان داد که به-
رغم اینکه مقدار مس علوفه در کمترین حد طبیعی ( 6/2 ±4/5میلیگرم /کیلوگرم) قرار دارد و به دلیل طبیعی ب ودن مق ادیر گ وگرد و
مولیبدن خاک و علوفه ،کمبود مس در گوسنندان منطقه دیده نشد؛ اما در مقایسه با مقادیر طبیعی ،مقدار س رمی روی گوس نندان م ورد
بررسی به واسطه باال بودن آهن خاک و علوفه و کاهش زیستدستیابی روی ،در حد کمبود مرزی یا کمتر از حد طبیعی قرار داشت.
واژههای کلیدی :مس ،گوگرد ،ICP-MS ،علوفه ،گوسنند ،مسجدسلیمان.

مقدمه
خاک ویژگیهایی از قبیل انتق ال و خخی ره عناص ر و
همچنین فیلترکنندگی و بافری دارد ( .)42میزان عناص ر
موجود در محصوالت گیاهی در وهله اول به مقدار آنها در
خاک ،سپس گونه گیاه ،شرایط زهکشی و نی ز  pHخ اک
بستگی دارد .کمبود عناصری مانند م س ،روی ،س لنیوم و
آهن که اهمیت زیادی در حنظ تولید و متابولیسم طبیعی
حیوانات دارند ،در خاک خیلی از نقاط جهان گزارش ش ده
است ( .)26کمبود هر یک از عناص ر ض روری در خ اک و

علوفه سبب القای کمبود در دام منطقه میشود و میتواند
اشکال مختلنی از امراض در گروههای مختلف سنی دامه ا
ایجاد کند .برای مثال کمبود مس در نشخوارکنندگان می-
تواند در زمان جنینی و نوزادی و نیز پس از تول د ،ام راض
متناوتی به وجود آورد ( .)26جذب ی ا زیس تدس تی ابی
عناصر برای حی وان ،ممک ن اس ت ب ه وس یله ن وج جی ره
غذایی ،تداخل عمل ب ین اج زای جی ره و ژنتی ک حی وان
تحت تأثیر قرار گیرد ( .)45جیرههای حاوی ح دود 1666
میلیگرم /کیلوگرم گوگرد ،ممکن است سبب تخلی ه م س
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از کبد گوسنند شوند .به نظر میرسد که یک آنتاگونیس م
مس تقیم ب ین م س و س ولنات جی ره ،ناش ی از تش کیل
سولنید مس باشد که به طور نسبی غیر قاب ل ح ل اس ت.
مکملهای حاوی سولنید آهن نیز به ط ور مش خص م س
کبد را کاهش میدهند ( .)7گنته شده که اف زایش ان دک
مقادیر مولیبدن ،گوگرد و آهن جیره میتواند سبب کاهش
قابل مالحظه زیستدستیابی مس برای نش خوارکنندگان
شود ،همچنین مق ادیر ب االی کلس یم و آه ن جی ره نی ز
ممک ن اس ت ج ذب و زیس تدس تی ابی روی ب رای
نشخوارکنندگان را کاهش دهد ( .)26رس ولی و همک اران
در سال  4393در یاسوج نشان دادند که ب ا وج ود مق ادیر
طبیعی عناصر مولیبدن ،گوگرد و آهن علوف ه ،مق دار 5/5
میلیگرم /کیلوگرم مس علوفه سبب القای کمبود م س در
گوسنندان منطقه نشده بود ( .)4اطالعات اندکی در زمینه
مقدار عناصری از قبیل مس ،گ وگرد ،مولیب دن و آه ن در
خاک ،گیاه و نیز خ ون دامه ا در من اطق مختل ف اس تان
خوزستان ،به خصوص ب ه ش کل ی ک مطالع ه م رتبط در
دسترس است؛ از سویی با توج ه ب ه وق وج ف راوان م وارد
بالینی امراض ناشی از کمبود عناص ر در دامه ا و احتم ال
آلودگیهای شیمیایی ثانویهی خاک و آلودگیهای زیس ت
محیطی محصوالت ننتی در منطقه که ممکن است س بب
القای کمبود ثانویه و ی ا ب العکس مس مومیت در دامه ای
منطقه شود ،انجام پژوهش حاضر با ه دف بررس ی مق دار
عناصر م س ،گ وگرد ،آه ن ،مولیب دن و روی در خ اک و
علوفه و نیز تعیین وضعیت م س و روی خ ون گوس نندان
منطقه ،منید است.
مواد و روش کار
در پژوهش حاضر تعداد  1نمون ه خ اک از  1منطق ه
مختلف شهرستان سوسنگرد (گلگیر ،آب انجیر ،امیر آباد و
رضا آباد) با شعاج  56کیلومتر ،از عمق  5-45سانتیمت ری
خاک (وزن هر نمونه  466گرم) و نیز تعداد  1نمونه علوفه
بالغ مرتعی که ترکیب همگنی از یونجه و علف گندم بودند
(وزن خشک شده هر نمون ه  56گ رم) ،از  2س انتیمت ری
سطح زمین چیده و پس از بستهبندی ،ب رای ان دازهگی ری
مق ادیر عناص ر م س ،گ وگرد ،آه ن ،مولیب دن و روی ب ه
آزمایشگاه مطالعات مواد مع دنی زرآزم ا در ته ران ارس ال
ش د ،همچن ین تع داد  66نمون ه س رم خ ون گوس نندان
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مناطق تحت بررسی (هر منطقه  45نمونه) با هدف ارزیابی
مقدار سرمی مس و روی نیز به پژوهشکده کاربرد پرتوه ا،
واقع در سازمان انرژی اتمی ایران ارسال گردید .گوسنندان
مورد مطالعه همه مادهی بالغ ب ا س ن ب یش از ی ک س ال
بودند .پرورش گوسنندان در هر چهار منطقه مورد مطالع ه
به صورت سنتی و تغذیه آنها در سه ماه منتهی به مطالعه
به طور غالب متکی به مراتع مورد مطالعه بود.
آمادهسازی و اندازهگیری عناصر مذکور در نمونهه ای

خ اک ،ب ر اس اس روش هض م قلی ایی ((Alkaline
 Fusionو با دس تگاه اس پکترومتر نش ر اتم ی پالس مای
جنت شده الق ایی (Inductively Coupled Plasma
Optical Emission Spectrometry) ICP-OES
به طریق زیر انجام شد (41 ،2و .)48
ابتدا مقدار  6/2گرم از نمونه خاک و یا گیاه با  4گ رم
از محلول لیتیوم تترابورات در یک بوته پالتینی  25س ی-
سی وزن شد و به مدت  4ساعت در کوره مافل (Muffle
) furnaceبا دمای  4666درجه سانتیگراد قرار داده شد.
بوتههای پالتینی پس از خوب نمونه از کوره بیرون آورده و
داخل بطریهای حاوی اس ید نیتری ک  %5ب ا حج م 466
سیسی انداخته و تا حل شدن کامل محتویات بوته ،تک ان
داده شدند و پس از حل شدن نمونهه ای م ذاب در اس ید
نیتریک ،محلول حاص ل ب ه ص ورت مس تقیم ب ا دس تگاه
( ICP-OESشرکت  ،Varianکش ور اس ترالیا( خوان ده
شد.
نمونههای علوفه ،پس از هضم در اسید کلریدریک و اس ید
نیتری ک و آم ادهس ازی ب ا م ایکروویو ( ،)44ب ا دس تگاه
اس پکترومتر جرم ی پالس مای جن ت ش ده الق ایی
(Inductively Coupled Plasma Mass
( Spectrometry) ICP-Msشرکت  ،Varianکش ور
استرالیا( خوانش شدند ،به طوریکه کمترین مق دار قاب ل
اندازهگیری مولیبدن ،مس ،روی ،گ وگرد و آه ن علوف ه و
خ اک در دو روش ی اد ش ده ب ه ترتی ب  56 ،4 ،4 ،6/4و
 466میلیگرم /کیل وگرم گ زارش ش د ،همچن ین مق ادیر
سرمی مس و روی ب ا دس تگاه ج ذب اتم ی ان دازهگی ری
شدند (سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه عل وم و فن ون
هستهای ،پژوهشکده ک اربرد پرتوه ا ،آزمایش گاه مین رال).
تحلیلهای آماری این پژوهش به کمک ن رم اف زار SPSS
نسخه  47و با آزمونهای آنالیز واریانس یکطرفه و تس ت
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تکمیلی توکی ،آزمون  Tیکطرفه و همبستگی اس پیرمن
و پیرسون انجام شد.
نتایج
مقادیر عناصر مس ،مولیبدن ،گوگرد ،آهن و روی خ اک 1
منطقه شهرستان مسجد سلیمان و میانگین کلی آنه ا در

جدول 4آمده است .مقایسه می انگین عناص ر در خ اک ب ا
مقدار بحرانی آنها که در جدول  4خکر شده ،نش ان م ی-
دهد که میانگین مقدار آهن باالتر از ح د اس تاندارد ب ین-
المللی و مقدار بحرانی آنها در خاک است (43 ،42و .)22
در حالیکه میانگین مقدار گوگرد ،م س ،مولیب دن و روی
خاک مناطق مورد بررسی در محدوده طبیعی قرار داشت.

جدول  -5مقادیر عناصر مس ،مولیبدن ،گوگرد ،آهن و روی خاک مناطق مورد پژوهش (.)mg/Kg

عنصر
منطقه

مس

مولیبدن

گوگرد

آهن

روی

گلگیر
آبانجیر

23
48

6/98
6/94

662
338

22776
45967

66
19

56
24549
4/47
22
امیرآباد
36
46835
6/8
43
رضاآباد
18/7 ±43/3
47772 ±5189
176 ±436
میانگین  ±انحراف معیار 6/96 ±6/45 49 ±1/5
مقدار بحرانی
** > 56
**** 9666 < 45666 * 336 -266
*** < 3
**> 26
 -اعداد زیرنویس بیانگر شماره منبع هستند)22( -**** ،)26( -*** ،)43(-** ،)42( -* .

مقادیر عناصر م س ،مولیب دن ،گ وگرد ،آه ن ،روی و
نسبت مس به مولیبدن علوفه مرتعی  1منطق ه شهرس تان
مسجد سلیمان و میانگین کلی آنها در جدول 2درج شده
است .مقایسه میانگین این عناصر در علوفه با مقدار بحرانی
آنها که در جدول  2درج شده ،نشان میدهد که میانگین
مقدار آهن به طور نسبی باالتر از حد استاندارد بینالملل ی

و مقدار بحرانی آنه ا در علوف ه اس ت ( )42در ح الیک ه
میانگین مقدار گوگرد ،مس ،مولیبدن و روی علوفه من اطق
م ورد مطالع ه در مح دوده طبیع ی ق رار دارد (43و .)46
میانگین شاخص نسبت م س ب ه مولیب دن علوف ه در ای ن
بررسی نیز  29/6±23/6به دست آمد.

جدول  -2مقادیر عناصر مس ،مولیبدن ،گوگرد ،آهن و روی در علوفه مرتعی مناطق مورد پژوهش (.)mg/Kg
عنصر
منطقه

مس
5
5
7
8
6/2 ±4/5

گلگیر
آبانجیر
امیرآباد
رضاآباد
میانگین ±
خطای معیار
مقدار بحرانی **** > 5

مولیبدن

گوگرد

آهن

روی

26
714
4328
6/4
27
964
4175
6/4
11
4368
3669
6/6
67
961
2789
4/2
14 ±49/2 4668/5 ±264 2452 ±873 6/5 ±6/52
**** < 3

** < 3666

* 456 <4666

* > 36

مس/مولیبدن علوفه
56
56
44/66
6/66
29/6 ±23/6
*** > 5

 -اعداد زیرنویس بیانگر شماره منبع هستند)26( -**** ،)45( -*** ،)7(-** ،)1( -* .
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میانگین مقادیر سرمی عناصر م س و روی تع داد 66
رأس گوسنند (هر منطق ه  45راس) در ای ن پ ژوهش ،در
جدول  3درج شده است .در هم ه من اطق تح ت مطالع ه،
مقدار مس سرم در محدوده طبیعی قرار داشت و بیشترین
مقدار مس سرم مربوط به گوسنندان منطقه امیرآب اد ب ود
( 426/7±23/8میکروگرم در دسیلیتر) ،که تناوت آم اری
معنیداری با مس خون گوسنندان سایر مناطق داشت

( .)P<6/664میانگین مقدار روی سرم گوس نندان تح ت
مطالعه  71/1±46/5میکروگرم در دسیلیتر بود و کمت رین
مقدار روی سرم ( 58/66±43/9میکروگرم در دس یلیت ر)
در گوسنندان منطقه گلگیر مشاهده شد ،ب ه گون های ک ه
بین میزان روی سرم گوسنندان این منطقه با سایر مناطق
م ورد مطالع ه ،تن اوت آم اری معن یداری مش اهده ش د
(.)P< 6/664

جدول  -3میانگین مقادیر سرمی مس و روی گوسنندان مورد پژوهش در شهرستان مسجدسلیمان (.)μg/dl

منطقه گلگیر

آبانجیر

امیرآباد

رضاآباد

92/9 ±47 426/7 ±23/8 83/9 ±9/7 82/9 ±26

مس

85/8 ±47/3 75/8 ±8/4 58 ±43/9

روی

میانگین

مقدار طبیعی سرم

76-436 * 95/4 ±23/6

86-426 * 71/1 ±46/5 77/9 ±42/2

 -اعداد زیرنویس بیانگر شماره منبع هستند)26( -* .

بررسی ضریب همبستگی بین میانگین مقادیر س رمی
روی و مس ب ا مق ادیر عناص ر م ذکور در خ اک و علوف ه
مرتعی که به ترتیب در ج داول  1و  5آم ده اس ت نش ان
میدهد که بین مقدار مس سرم و مس خ اک ی ک رابط ه

متوسط و مثبت ( )r= 6/73وجود دارد؛ اما بین مس سرم
و مس علوفه ی ک رابط ه ض عیف معک وس مش اهده م ی-
شود(.)r= -6/17

جدول  -4ضریب همبستگی بین مقادیر سرمی روی و مس با عناصر موجود در خاک.
عناصر خاک

مس

گوگرد

آهن

مولیبدن

روی

مس سرم
روی سرم

6/73
6/4

-

6/8
6/4

6/3
6

6/7
6

جدول  -1ضریب همبستگی بین مقادیر سرمی روی و مس با عناصر موجود در علوفه مرتعی.
عناصر علوفه
مس سرم
روی سرم

مس

گوگرد

آهن

مولیبدن

روی

-6/17
6/11

-6/17
6/32

-6/17
-6/1

6/18
6/15

-6/56
-6/2

بحث
می انگین مق دار آه ن خ اک در ای ن پ ژوهش،
 47772±5189میلیگرم به ازای هر کیلوگرم تعیین ش د،
همچنین میانگین روی خ اک در مطالع ه حاض ر (±43/3
 18/7میلیگرم /کیلوگرم) تقریباً مشابه مقدار طبیعی روی
خ اک ( 13میل یگ رم /کیل وگرم) در مطالع ه  Farhadو
همکاران در سال  2643بود ()9؛ اما در مقایس ه ب ا مق دار
روی خ اک ( 97/18میل یگ رم /کیل وگرم) در مطالع ه
14

 Yavarو همکاران در سال  2641در س طح پ ایینت ری
قرار داشت ( Abua .)23و همک اران در س ال  2667ب ا
بررسی غلظتهای پایه عناصر خاک ایالت میسوری ،مقادیر
آهن ،مس و روی را به ترتیب  48/4 ،9954و  95/5میلی-
گرم /کیلوگرم از خاک خشک گزارش کردهاند ( .)3در یک
پژوهش در بصره می زان عناص ر س نگین خ اک بررس ی و
مقادیر آهن ،روی و مس به ترتی ب  52/1 ،45688و 88
میلیگرم /کیلوگرم تعیین شد ( .)42بر اساس یک پژوهش
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دیگر نیز میزان استاندارد آهن خاک  4666-5666میل ی-
گرم به ازای هر کیلوگرم گزارش ش ده اس ت ( .)46می زان
استاندارد جهانی م س و روی خ اک ،ب ر اس اس پ ژوهش
 Lindsayدر سال  4977به ترتیب  36و  56میل یگ رم
به ازای هر کیلوگرم تعیین شده اس ت ( .)43مق دار آه ن
خاک در پژوهش حاضر باالتر از مقدار آه ن پ ژوهشه ای
خکر ش ده و مق دار اس تاندارد آن در خ اک گ زارش ش ده
است ،در حالیکه می انگین مق دار م س ،مولیب دن و روی
خاک مناطق مورد بررسی ،مشابه مقادیر مطالعات یاد شده
و در مقایسه با مقادیر بحرانی آنه ا در ح د طبیع ی ق رار
دارد (43 ،42و  .)26از س وی دیگ ر در ح الیک ه امک ان
اندازهگی ری گ وگرد خ اک دو منطق ه در پ ژوهش حاض ر
مق دور نب ود ،مق دار گ وگرد خ اک دو منطق ه دیگ ر در
محدوده طبیعی ( )176 ±436قرار داش ت .پ ژوهشه ای
اندکی در زمینه ارزیابی مق دار گ وگرد خ اک وج ود دارد.
پ یش از ای ن ی ک بررس ی ،مق دار جه انی گ وگرد خ اک
سطحی را  266-326میلیگ رم /کیل وگرم گ زارش ک رده
است ( ،)22همچنین در مطالع ه روی  46نمون ه از خ اک
نواحی مختلف جمهوری چک ،میانگین میزان گوگرد خاک
 224میلیگرم /کیلوگرم تعیین شده اس ت ( .)6اگرچ ه در
این پژوهش تنها گوگرد دو نمونهی خاک اندازهگیری ش د؛
اما مقایسه نتایج آن با مطالعات خکر شده نشان میدهد که
مقدار گوگرد در این مطالعه تقریباً مشابه مقادیر خکر ش ده
در پژوهشهای یاد شده ،است.
میانگین مقادیر گوگرد و آهن علوف ه مرتع ی در ای ن
پژوهش ،به ترتیب  2452 ±873و  4668/5 ±264میلی-
گرم /کیل وگرم تعی ین ش د .در مطالع های ک ه روی 454
نمونه علوفه مرتعی منطقه کوهستانی اورلیک )(Orlicke
در جمهوری چ ک انج ام گرف ت ،مق دار آه ن -473/47
 63/15میلیگرم /کیلوگرم تعیین شده ،در حالیکه هم ین
مطالعه ،مقدار کافی آهن علوفه را  56میلیگ رم /کیل وگرم
گزارش کرده است ( .)49مقدار طبیعی آهن علوفه لگومینه
نیز  266-166میلیگرم /کیلوگرم در ماده خشک اس ت و
این در حالی است که مقادیر باالتر از  766-866میلیگرم
نیز در یونجه غیر آلوده گ زارش ش ده اس ت ( .)7در ی ک
بررسی در اصنهان که روی مخلوطی از علوف ه ش امل ک اه
گندم و یونجه انجام شد ،میانگین مقدار آهن ،روی و م س
جی ره ب ه ترتی ب  72/8 ±5/3 ،191/1 ±19و 43 ±4/4

میلیگرم /کیلوگرم تعیین شد ( .)47مقایس ه مق دار آه ن
علوفه در پژوهش حاضر با پژوهشه ای م ذکور نش ان داد
که مقدار آهن در پژوهش حاض ر  2-1براب ر مق دار آن در
بررسیهای خکر شده ،است .در تجزیه نمونهه ای مختل ف
علوفه مرتعی نواحی جنوبی ایاالت متحده آمریک ا در س ال
 ،2666مقادیر عناصر گوگرد و مولیبدن به ترتی ب -3566
 2666و  6/4 -2میلیگ رم ب ه ازای ه ر کیل وگرم تعی ین
گردید ( .)24بررسی رسولی و همکاران در سال  4393ک ه
باهدف اندازهگیری مقادیر گوگرد ،آه ن ،م س و مولیب دن
علوفه مناطق مختلف شهرستان یاسوج انجام شد ،میانگین
مقادیر این عناصر در فصل بهار به ترتیب 5/5 ،777 ،186
و  6/27میل یگ رم /کیل وگرم ان دازهگی ری ش د ( .)4ب ه
استثنای سیلوی خرت که گوگرد پایینی دارد ،علوفهه ا ب ه
طور معمول  4666 -3666میلیگرم به ازای هر کیل وگرم
گوگرد در ماده خشک دارن د ( .)7مقایس ه مق دار گ وگرد
علوفه در پژوهش حاضر با نتایج دیگر بررسیه ا نش ان داد
که مقدار گوگرد مشابه مقدار آن در دیگر پ ژوهشه ا ( 7و
 )24بود و در طیف طبیعی قرار داشت ،همچنین می انگین
مقدار مس ،مولیبدن و روی علوفه مناطق مورد بررس ی در
مقایسه با مق ادیر آنه ا در دیگ ر من ابع (47 ،1و  )24در
محدوده طبیعی قرار داشت .سمیت هر مق دار از مولیب دن
جیره ،تحت تأثیر نسبت مس به مولیبدن جیره بیان م ی-
شود ( )26و در شرایطی که میزان مولیبدن جیره اف زایش
یابد و این نسبت به کمتر از مقدار بحرانی آن؛ یعن ی  5ب ه
 4کاهش یابد ( ،)45میتواند س بب الق ای کمب ود ثانوی ه
م س ش ود در ح الیک ه می زان مولیب دن علوف ه در ای ن
پژوهش پ ایین ب ود و می انگین ش اخص نس بت م س ب ه
مولیبدن علوفه نیز  29/6 ±23/6به دست آمد.
میانگین مق دار م س س رم گوس نندان در ای ن پ ژوهش،
 95/4 ±23/6میکروگ رم /دس یلیت ر تعی ین ش د .مق دار
طبیع ی م س خ ون در گوس نند  76 -436میکروگ رم/
دسیلیتر و مقدار کمتر از آن؛ یعن ی  16 -76میکروگ رم/
دسیلیتر نیز به عنوان کمبود ثانویه ش ناخته ش ده اس ت
()26؛ اگرچه مق دار م س علوف ه در چه ار منطق ه م ورد
پژوهش در کمترین حد طبیعی قرار داشت ،اما ب ه واس طه
مقادیر طبیعی گوگرد و حتی پایینتر از حد طبیعی ب ودن
مولیبدن علوفه ،به نظر میرسد که هیچگون ه اختالل ی در
ج ذب و زیس تدس تی ابی رودهای م س ناش ی از اث رات
11
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آنتاگونیستی ترکیبات مولیبدن -سولنور یا آه ن -س ولنور
رخ نداده و مقدار مس سرم گوسنندان در حد طبیعی ق رار
دارد؛ چراکه مقدار مس خون میتواند تحت ت أثیر ت داخل
چندین فاکتور از جمله مق دار مولیب دن ،س ولنات و آه ن
جیره و نیز مقدار روی موجود در جیره قرار گیرد .مولیبدن
و سولنات باالی جیره وقتی وارد شکمبه دامها ش ود ،ب ه -
واسطه سنتز میکروبی تیومولیبدات ،یک ترکیب غیر قاب ل
جذب با مس در شکمبه تولید میکنند که م انع از ج ذب
آن در شکمبه میشود ( ،)26همچنین مقادیر ب االی آه ن
جیره نیز ممکن است در ترکیب با گ وگرد س بب تش کیل
کمپلکس محلول سولنید آهن شود که ای ن ترکی ب م ی-
تواند در شکمبه و در ترکیب با مس ،نامحلول و غی ر قاب ل
جذب گردد ( .)5همانند پژوهش حاضر ،در مطالعه رس ولی
و همکاران در س ال  4393اگرچ ه مق دار آه ن علوف ه در
برخی فصول سال باال بود ( 777و  4365میلیگرم به ازای
هر کیلوگرم) ،اما بررسیه ا نش ان داده ک ه مق دار پ ایین
( 186میلیگرم به ازای هر کیلوگرم) گوگرد علوفه ،س بب
کمبود مس گوسنندان تحت بررسی در شهرستان یاس وج
نشده است .یک ضریب همبستگی قاب ل انتظ ار متوس ط و
مستقیم ( (r=6/73بین می زان م س س رم و م س خ اک
وجود داشت ،اما وجود یک ض ریب ه مبس تگی ض عیف و
معکوس ،غیر قابل انتظار (  (r = -6/17بین مس س رم و
مس علوفه ممکن است بیانگر این باشد که با وجود مقادیر
کم مس علوفه ،چنانچه عامل مداخل هگ ر تغذی های وج ود
نداش ته باش د ،سیس تم ج ذبی م س در روده از کمت رین
مقدار مس غذایی ،بیشترین بهره را خواهد ب رد ،همچن ین
وجود یک رابطه ضعیف معکوس ،اما قاب ل انتظ ار (-6/17
= ) Pبین مس سرم ب ا گ وگرد و نی ز م س س رم ب ا آه ن
علوفه ،میتواند بی انگر ت أثیرپ ذیری ان دک م س س رم از
سولنور و آهن جیره در این پژوهش باش د .می زان گ وگرد
آب نیز یک فاکتور با اهمیت در میزان سولنور دریافتی ،به
خصوص در ماههای تابستان به حساب میآی د .ب ر اس اس
بررس ی  Crawfordدر س ال  ،2642من ابع آب ی ح اوی
کمتر از  4666میلیگ رم /لیت ر از س ولنات ،اث رات منن ی
برای نشخوارکنندگان ندارند ( ،)8حال آنک ه در پ ژوهش
حاضر به دلیل ع دم بررس ی آب منطق ه ،اث رات احتم الی
محتوی مینرالهای آب بر نتایج موجود ،روشن نیست.
16

میانگین کلی مقدار روی گوسنندان در این پ ژوهش،
 71/1 ±46/5میکروگرم /دسیلیتر تعیین شد .به گون های
که کمترین مقدار روی سرمی مربوط به گوسنندان منطقه
گلگی ر ب ود ( 58/66 ±43/9میکروگ رم /دس یلیت ر) ک ه
کمت رین مق دار روی در جی ره غ ذایی ( 26میل یگ رم/
کیلوگرم) داشتند .مق دار طبیع ی روی س رم در گوس نند
 86 -426میکروگرم /دسیلیتر گزارش شده است ( .)26با
توجه به این که میانگین کلی روی س رم در ای ن پ ژوهش
پایینتر از حد طبیعی و در حد کمبود مرزی قرار دارد ،ب ه
نظر میرسد بجز کمب ود اولی ه روی علوف ه در دو منطق ه
گلگیر و آبانجیر که به ط ور اولی ه در ک اهش روی س رم
گوسنندان منطقه مؤثر اس ت ،وج ود مق ادیر ب االی آه ن
خاک و جیره مناطق چهارگانه به سبب اثرات مهارکنندگی
آهن ،موج ب ک اهش زیس تدس تی ابی روی در ش کمبه
گوسنندان منطقه شده اس ت؛ چ را ک ه ج ذب و زیس ت-
دستیابی روی برای نشخوارکنندگان ممکن است به دلیل
مقادیر باالی کلسیم و آهن جیره ،کاهش یابد (.)26
در بررسی همبستگی بین مقدار روی سرم با دیگ ر عناص ر
مذکور در خاک ،رابطهای مش اهده نش د و همچن ین ب ین
روی س رم و روی علوف ه نی ز ی ک رابط ه بس یار ض عیف
معکوس ( )r= -6/26و غیر قابل انتظار مش اهده ش د ک ه
ممک ن اس ت مق ادیر ب االی آه ن خ اک و علوف ه س بب
جلوگیری از شکلگیری یک رابطه مستقیم و معنیدار بین
روی سرم و روی علوفه ش ده اس ت؛ اگرچ ه مق دار ب االی
کلسیم علوفه نیز میتواند مداخلهگر در کاهش ج ذب روی
باشد ،حال آنکه در این پ ژوهش وض عیت کلس یم علوف ه
بررسی نشده است؛ اگرچه مق دار م س علوف ه در منطق ه
مورد پژوهش در کمترین حد طبیعی قرار داش ت ،ام ا ب ه
واسطه مق ادیر طبیع ی گ وگرد و حت ی پ ایینت ر از ح د
طبیعی مولیبدن علوفه ،به نظ ر م یرس د ک ه ه یچگون ه
اختاللی در جذب و زیستدستیابی رودهای مس ناش ی از
اثرات آنتاگونیستی ترکیبات مولیب دن -س ولنور ی ا آه ن-
سولنور رخ نداده است و مق دار م س س رم گوس نندان در
این پژوهش در حد طبیعی قرار دارد .با توج ه ب ه ای نک ه
میانگین کلی روی سرم گوسنندان در این بررسی پایینت ر
از حد طبیعی قرار داشت و نیز با وجود مقادیر باالی آه ن
خاک و جیره و مقدار کمتر از حد طبیع ی روی علوف ه در
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Summary
The present study was conducted to evaluate the effects of copper, sulfur, iron, molybdenum and
zinc in soil and pastoral forages on copper and zinc serum levels of sheep in Masjedsolaiman,
southwestern Iran. Four soil and forage samples and 60 blood samples were taken from sheep from 4
under regarded areas of Masjedsolaiman. The soil and forage samples were sent to the Zarazma
mineral laboratory and the serum samples were sent to the institute of radiation at Atomic Energy
Organization of Iran for measurement of elements. After alkaline digesting, the soil samples were read
by ICP-OES device. After acidic digesting, the forage samples were read by ICP-MS apparatuses.
Serum levels of copper and zinc were also measured by atomic absorption spectroscopy. Comparing
the averages mentioned elements of soil with international standard and similar previous researches
showed that the soil elements were in normal ranges. Comparing the mean values of forage elements
with their critical levels and other studies showed that iron was higher than international standard and
critical level, while the mean values for sulfur, copper, molybdenum and zinc were in normal ranges.
The results revealed thatalthough copper forage content was in the lowest normal value (6.2±1.5
mg/kg), because of normal sulfur and molybdenum amounts in soil and forage, there was not copper
deficiency in zonal sheep. Comparing to normal values, due to high content of soil and pasture iron
and decrease in zinc bioavailability, serum zinc concentration of sheep under this investigation was
mostly in a borderline deficiency status.
Keywords: Copper, Sulfur, ICP-MS, forage, sheep, Masjedsolaiman.
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