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در گاوهاي  عناصر اصلیآهن، مس و ، سرمی منگنز، مولیبدنارتباط ارزیابی 
شیريهلشتاین 

3رضائیو سیامک عصري *2، علیقلی رامین1ناصر نوروزي

15/4/92: تاریخ پذیرش8/8/91:  تاریخ دریافت

  چکیده
این  ها ضروري بوده ودامو تولید مثل  دیتول ی،سالمت تیوضع یابیارزبراي عناصر اصلیو  هايزمغذیرسرمی سطوح  بررسی

-وضعیت سرمی ریزمغذيدر این راستا.مین خوراك سالم با منابع دامی براي انسان خواهد شدأها و تداميسازمنجر به سالمبررسی
منگنز، غلظت سرمی . گله گاو هلشتاین شیري در ارومیه ارزیابی شدند 20از سأر 200ها درو ارتباط بین آن عناصر اصلی،ها

اتوآنالیزر و جذب اتمی، هايدر دستگاهمورد نظرهاي با استفاده از کیت، سدیم و پتاسیم لر، کمولیبدن، آهن، مس، کلسیم، منیزیم، فسفر
میکروگرم  2/40و  6/65لیتر، نانوگرم در میلی59/0، 45/15میانگین منگنز، مولیبدن، آهن و مس به ترتیب  .گیري شدندسنجی اندازهشعله

. مول در لیتر بودندمیلی 4/82و  57/3، 2/134، 22/1، 25/1، 91/1تر و کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم و کلر به ترتیب یلدر دسی
مس، /منگنزمولیبدن، /منگنزبین . بودند )>01/0P(دارسدیم معنی يها به استثناین گلهدر ب عناصر اصلیها و غلظت ریزمغذي

 ترینقويین و تربوده که مولیبدن بیش دارمعنی همبستگیمنیزیم/مولیبدنکلسیم و /مولیبدنمس، /مولیبدنآهن، /مولیبدن ،کلسیم/منگنز
. ولی منگنز با مولیبدن مثبت بودند عکوساکثراً م عناصر اصلیها و بین ریزمغذي يرابطه. همبستگی را با عناصر دیگر نشان دادضریب 

عناصر مقادیر. نسبتاً پائین ولی مولیبدن، مس و آهن در حدود طبیعی استغلظت سرمی منگنز در گاوهاي شیري ارومیه کهنتیجه این
ها آنی و رقابت بین عناصر معدنی حکایت از واگرای بینمعکوس ابط وريمشاهده. ندبودتفاوت هاي شیري مدر گلهاصلی و کمیاب 

در بهبود تولید و ها و عناصر اصلی ریزمغذيهمزمان يمطالعهبنابراین . ندتقویتی داشت ی ویگراهمبجز منگنز و مولیبدن که اثرات دارد؛
کید بر منگنز، کلسیم و فسفر ضروري خواهد أها با تحمایتی آنمعدنی بر اساس اثرات رقابتی و یا سایر مواد منگنز تولید مثل با افزودن 

.ودب

گاو،هامیکرو و ماکرومینرال، خون:کلیديکلمات 

  مقدمه
جمعیت دامی و موفقیت در پرورش  يرشد و توسعه.

نشخوارکنندگان در گرو آگاهی از نیازهاي کمی و کیفی 
تعیین نیازهاي معدنی یک ارزش  مورددر این  .غذاست

اي و هاي متابولیکی و تغذیهبیماريتشخیصی در روند 
با اتکا بر . شودپیشبرد اقتصاد دامداري محسوب می

تولید مثل تولید و صحیح توان مسیر ترکیب معدنی غذا می
هاي مرتبط روز اختالالت و بیماريبرا ردیابی و از 

ي در نقش و اهمیت امطالعات گسترده .دکرجلوگیري 

دامپزشکی،  ي، دانشکدههاي بزرگهاي داخلی دامدانشجوي دکتري تخصصی بیماري 1
دامپزشکی، دانشگاه ارومیه ي، دانشکدهدرمانگاهیعلوم گروه  استاد *2
دامپزشکی، دانشگاه ارومیه ي، دانشکدهدرمانگاهیعلوم دانشیار گروه  3

 يدامنه، تعیین و عناصر اصلی در غذا و خون هاریزمغذي
کنندگی و تقویت) ییواگرا(ها و اثرات رقابتی آنطبیعی 

 Underwood and Suttle(انجام شده است) ییگراهم(

1999, Hansen et al. 2006, Cozzi et al. در بین .)2011
آهن، ید، روي و ها نقش و اهمیت مس، سلنیم، ریزمغذي

به عنوان  هاآن بوده و موارد منگنز بیشتر از دیگر
در نشخوارکنندگان ایفارا ها نقش حیاتی متالوآنزیم

.Igarza et al(نمایند می 1996, Radostits et al. 2007, 

Mohebbi-Fani et al. 2010( .

دانشگاه ارومیه
E-mail: Ali_Ramin75@yahoo.com)مسئول ينویسنده(
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اي تغذیهکمبودو مین فلز فراوان زمین بودمنگنز پنج
 Radostits(همراه است تولید مثل و رشدتاختالالبا آن 

et al. تغییر در کمبود اولیه و آنزئوتیک منگنز . )2007
.Hansen et al(ها استخوانمادرزادي و اکتسابی شکل 

ها و لیپیدها متابولیسم کربوهیدرات دهد ومیرخ  )2006
وجود .)Suttle 2010(شودمیالغردام ،کاهش یافته

ساکاریدها در غضروف منگنز در ساختن موکوپلی
سازي گلیکوزیل ترانسفراز استخوان از طریق فعال

و اختالالت استخوانی  موجبکمبود آن و استضروري 
.Radostits et al(د وشمیانعقاد خون  کمبود .)2007

عدم  موجبثیر گذاشته، أتها بیضهوجسم زرد  برمنگنز 
.Masters et al(گرددمیقواي جنسی  تقلیلو فحلی

ی زایکمبود عناصر اصلی در گاو نیز در بیماري.)1988
.Ismail et al(تب شیر  ، برگشتگی به چپ و )2011

.Mokhber Dezfouli et al(راست شیردان  ، کتوز )2011
)Sahinduran et al. و سندرم کبد چرب قبل و  )2010

.Cozzi et al(پس از زایمان  اقتصادي  منفی اثرات )2011
بنابراین عالئم . کنندمهمی را بر صنعت دامداري وارد می

ها و عناصر مان ریزمغذيأناشی از کمبود انفرادي و تو
Sviatko and(اصلی خون مانند کمبود منگنز  Hiscáková

 Van De Weyer and Waldner(، مولیبدن و مس )1993

.Depablos et al(، کلسیم و فسفر)2011 ، منگنز، )2009
.Jokubauskiene et al(مولیبدن و آهن  ، منگنز و )2010

.Bademkiran et al(فسفر  ، منگنز، فسفر و مس )2008
)Randhawa and Randhawa 2002( در نشخوارکنندگان ،

اط با کاهش وزن، کم خونی، اختالالت استخوانی، در ارتب
موارد فوق بیانگر اهمیت . تولید و تولید مثل بوده است

و عناصر اصلی در  هازمان ریزمغذيهم يلزوم مطالعه
.ی نشخوارکنندگان استجهت بهبود کارای

در کیلوگرم منگنز گرم میلی 80از  بیشبا یهایعلوفه
دسازمهیا میتولید مثل در گاو را  عاديروند امکان 

)Radostits et al. ی، هاي قلیایزمینبنابراین. )2007
ز در نمنگ يکمبود اولیهبراي  مناسب بستريآهکی و شنی 

تر از کممیزان منگنز به اگر  وودهها بخاك، علوفه و دام

هاي رشد و تولید یینارسا،رسدگرم در کیلوگرم بمیلی 40
باال بودن کلسیم و فسفر خاك و علوفه  يواسطهه بمثل 

جذب .)Mohebbi-Fani et al. 2010(کردبروز خواهند 
در بین و از طرفی  استگاو ضعیف  يمنگنز غذا از روده

و )Suttle 2010(کلسیم و فسفر غذاعناصر اصلی
 .Hansen et al(مولیبدن  و مس، آهنيهاریزمغذي

سبب  شته،با منگنز دا نقش رقابتیممکن است )2006
با توجه به فقدان تصویر .دنتشدید کمبود این عنصر گرد

هاي منطقه، نقش ها در گاوداريآزمایشگاهی ریزمغذي
ی اقتصادي دام و ها در کارآیتغییرات منگنز و ریزمغذي

-کید بر ارتباط بین آنأی با تگرایتعیین اثرات رقابتی و هم

هاي معدنی ضروري در مکملها که منجر به تهیه و تنظیم 
تکثیر و تزاید  يزمینه است، هاي منطقه شدهگاوداري

 يمطالعه از طرف دیگر،.منابع دامی فراهم خواهد شد
احتمال کمبود  تواندمی همزمان عناصر معدنی در خون

. ها را نمایان سازدمنگنز و سایر ریزمغذي ياولیه و ثانویه
قادیر سرمی تعیین م -1:از نداهداف این مطالعه عبارت

در گاوهاي  عناصر اصلیمس و منگنز، مولیبدن، آهن،
عناصر ها و مقادیر ریزمغذيي مقایسه - 2؛شیري ارومیه

تعیین ارتباط بین  -3؛هاي گاوهاي شیريدر گله اصلی
. عناصر اصلیو هاریزمغذي

  مواد و روش کار 
 20هر یک از س گاو هلشتاین شیرده ازأر 10تعداد 

 200ارومیه و مجموعاً  يگاوداري صنعتی حومه يگله
لیتر خون از ورید وداج میلی 5مقدار . س انتخاب شدندأر

هاي ونوجکت توسط لولهمطالعه هر یک از گاوهاي مورد 
برداري نمونه. ضد انعقاد اخذ گردید يساده و بدون ماده

انجام گرفت و  1391ها از فروردین تا مرداد و تعیین گله
دام،  يدامداري، شماره نشانینمونه،  يبه هنگام تهیه

هر یک از  يجمعیت گاوها. گردیدتعداد زایمان ثبت 
س متغیر بود و أر 400تا  70هاي مورد مطالعه ازگله

صورت تصادفی و از ه برداري شده بگاوهاي نمونه
روش . شکم زایمان انتخاب شدند 5تا 2يگاوهاي ماده
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برداري رهبه يرورش گاوها کامالً صنعتی و داراي پروانهپ
 4میوه، کنسانتره و سیلو به تعداد  يهبود و از یونجه، تفال

آوري ها پس از جمعنمونه. شدندوعده در روز تغذیه می
 ،هاتا ضمن خروج سرم آنشدند خچال قرار داده یدر 

هنگام به . ردیانجام گ هاي مورد نظر بر آناهآزمایش
.سالم بودنداز نظر بالینی ها برداري دامنمونه

دوربایخچالاز نمودن ج رپس از خاخون يها نمونه
سرم وشدند سانتریفوژدقیقه5مدته بدقیقهدر3000
ها و عناصر اصلی يذریزمغ.خارج گردیدها آنخون 

 يسرم خون در آزمایشگاه مرکز تشخیص دانشکده
مقادیر منگنز و .دامپزشکی دانشگاه ارومیه ارزیابی شدند

شیماتزو مولیبدن سرم خون گاوها در دستگاه جذب اتمی 
به همراه گرافیت فورنیس اتومایزر و  6800AAمدل 

گیري براي اندازه ASC-6100سمپلر اتوماتیک مدل
ابزارهاي . هاي مورد مطالعه استفاده گردیدندریزمغذي

و پارامترهاي مورد نیاز بر اساس دستورالعمل  آزمایشگاهی
5مایکروویو فورنیس مدل . دستگاه تنظیم شدند يسازنده
Mars گیري اندازه. کار رفته هاي کبد ببراي هضم نمونه

pH اي انجام در تمام موارد با استفاده از الکترود شیشه
ی تمامی مواد شیمیای. )WTW pH-340-A/SET2(گردید 
 يها داراي درجهمصرف براي ارزیابی ریزمغذيمورد 

. )Merck, Darmstadt, FRG(خلوص کامل بودند 
منگنز و مولیبدن  يمحلول استاندارد ذخیره شده

)1000 mg l−1( از محلول استاندارد تیتریزول)Merck( 
صورت روزانه ه هاي مورد نیاز فوق بمحلول. گردیدتهیه 

.تهیه شدند ،دیونیزه شدهبا رقیق نمودن در آب مقطر 
مقادیر منگنز و مولیبدن سرم خون گاوها در دستگاه جذب 

آهن، مس، . گردیدندتعیین مورد نظرهاي اتمی و المپ
-کیتاستفاده ازسرم خون باو کلر فسفر  ،کلسیم، منیزیم

 ،آهن، مس، کلسیم، منیزیم، فسفر و کلرهاي تجارتی 

هاي تجارتی کیت ایرانشرکت پارس آزمون ساخت 
 ,RA-1000(توآنالیزر ادستگاهتوسطشرکت پارس آزمون 

USA(خونسدیم و پتاسیم سرم . گردیدندگیري اندازه 
تولید شرکت پارس  با استفاده از استاندارد سدیم و پتاسیم

 Jenway, Clinical(سنجیدر دستگاه شعله آزمون ایران

PFP7, England( روشحساسیت .گیري شدنداندازه-

مس شرکت پارس آزمون برايمطابق فوق هاي 
µg/dl400آهن ،µg/dl600 کلسیم ،mg/dl20 فسفر ،
mg/dl15 منیزیم ،mg/dl5  و کلرmmol/l125دباشمی.
 CaseآماريروشباابتداSPSS13افزارنرماز

Summaries،و، خطاي معیارمعیار انحرافمیانگین
تعیینخونسرم  اصلیعناصر ها و ریزمغذييدامنه
) ANOVA(طرفهیکاریانسوزمون آنالیز آاز. شدند
در  عناصر اصلیو  هاریزمغذيمیانگینيمقایسهبراي
05/0ازترکمpمقدار.شداستفادههاي تحت مطالعه گله

ضریب آزموناز . گردیدتلقیدار معنیتفاوتعنوانه ب
عناصر و هاریزمغذيبینارتباطتعیینبرايهمبستگی

. شداستفاده  خونسرم اصلی

  نتایج
در هن و مس ، مولیبدن، آغلظت سرمی منگنزمیانگین 
، 45/15به ترتیب  در ارومیهتحت مطالعه هايمجموع گله

در مایکروگرم  2/40و  6/65، لیترنانوگرم در میلی59/0
ها تغییرات ریزمغذي يدامنه).  1جدول (ندبودتریلدسی

، 2/13-5/20هاي تحت مطالعه به ترتیبدر بین گله
-2/53و  9/53- 3/83، لیترنانوگرم در دسی 69/0-55/0
میانگین غلظت طرفه آنالیز واریانس یک. متغیر بود 1/32

د انشان د )>01/0P(دارها معنیبین گلهها را در ریزمغذي
).3جدول (
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هاي گاوهاي هلشتاین شیريمیانگین و انحراف استاندارد مقادیر سرمی منگنز، مولیبدن، آهن و مس در گله يمقایسه :1جدول 

2مس 2آهن 1مولیبدن 1منگنز گله
39/2±1/32a 1/3±6/68a 02/0±57/0b 28/2±17/17b 1
74/1±5/39c 5/5±8/59a 03/0±69/0c 53/0±18/13a 2
34/2±7/36a 6/6±3/83b 03/0±59/0a 28/1±79/13a 3
19/2±4/38a 4/3±0/65a 01/0±63/0c 17/0±59/13a 4
4/2±4/36a 8/5±7/71a 02/0±59/0a 03/1±11/14a 5
87/1±3/35a 5/3±3/65a 01/0±59/0a 15/0±68/13a 6
39/2±6/38c 9/7±2/63a 02/0±61/0c 2/0±65/13a 7
22/1±1/32a 2/2±8/57a 01/0±61/0c 19/0±78/13a 8
34/2±9/42c 1/3±5/64a 01/0±56/0b 13/0±71/13a 9
63/1±9/39a 0/7±3/60a 02/0±6/0a 2/0±54/13a 10
67/3±1/48c 6/5±9/78a 03/0±51/0b 35/1±76/14b 11
5/2±8/45c 2/2±4/61a 02/0±56/0b 27/1±11/15b 12
67/4±5/43c 4/1±2/64a 01/0±59/0a 3/1±32/16b 13
25/2±2/53b 5/6±2/71a 01/0±61/0c 81/0±82/15b 14
71/3±5/37a 6/6±7/57a 02/0±6/0a 21/1±94/15a 15
15/1±7/45c 8/4±2/61a 01/0±61/0c 13/1±41/16b 16
49/3±2/37a 7/4±8/61a 01/0±57/0b 1/1±73/16b 17
49/1±6/38a 4/7±8/83b 01/0±55/0b 53/1±15/18b 18
63/0±8/34a 2/6±6/59a b 01/0±56/0b 73/1±47/20b 19
36/1±9/34a 3/6±9/53a 01/0±58/0b 05/2±95/18b 20
68/0±2/40 3/1±6/65 01/0±59/0 29/0±45/15 میانگین

.است>05/0Pداري در حد حروف انگلیسی کوچک نامتشابه بیانگر وجود اختالف آماري معنی
تریلمایکروگرم در دسی2، لیترنانوگرم در میلی1

 م،یزیفسفر، من م،یکلس یغلظت سرم یکل نیانگیم
، 2/134، 22/1، 25/1، 91/1بیو کلر به ترت میپتاس م،یسد
). 2جدول (مالحظه شدتریمول در لیلیم 4/82و  57/3

-39/4، 56/5-87/8بیفوق به ترت یعناصر اصل يدامنه

 8/57-4/98و  4-31/3، 6/139-131، 85/3-14/2، 41/3
 یعناصر اصل نیانگیم يسهیمقاوریمتغ تریمول در لیلیم

 يبه استثنا ،گله 20نیدر ب) 3جدول (سرم خون گاوها 
). >05/0P(دار بودند یمتفاوت و معن ،میسد
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هاي گاوهاي هلشتاین شیريها در گلهي میانگین و انحراف استاندارد مقادیر سرمی ماکرومینرالمقایسه: 2جدول 
2کلر 2پتاسیم 2سدیم 1منیزیم 1فسفر 1کلسیم گله

0/6±8/57 07/0±63/3 79/1±0/131 14/0±73/2 32/0±9/3 61/0±5/7 1
14/4±3/82 13/0±00/4 79/1±0/131 2/0±14/2 34/0±39/4 51/0±9/5 2
51/4±8/80 09/0±66/3 31/1±2/133 21/0±02/3 25/0±88/3 29/0±47/6 3
89/1±7/90 05/0±44/3 49/3±6/135 11/0±43/2 23/0±97/3 58/0±4/6 4
27/3±5/82 22/0±90/3 83/0±8/133 22/0±12/3 15/0±89/3 49/0±35/6 5
13/2±7/83 08/0±41/3 39/1±5/136 18/0±49/3 21/0±41/3 16/0±56/5 6
97/1±2/84 19/0±79/3 49/1±2/134 15/0±84/2 21/0±81/3 47/0±96/6 7
96/6±1/77 15/0±44/3 33/1±7/133 21/0±38/3 14/0±44/3 29/0±68/6 8
22/4±2/74 13/0±31/3 56/1±4/131 25/0±45/3 13/0±75/3 23/0±1/8 9
91/2±6/83 07/0±42/3 28/1±5/135 11/0±61/3 3/0±1/4 18/0±73/7 10
3/2±2/87 12/0±72/3 71/0±2/134 17/0±85/3 17/0±85/3 3/0±79/8 11
4/4±2/80 07/0±46/3 36/1±4/133 06/0±28/3 12/0±29/4 72/0±61/8 12
89/1±5/83 15/0±63/3 08/2±5/132 10/0±83/2 12/0±5/3 23/0±14/8 13
3/7±9/92 1/0±80/3 91/2±6/136 17/0±7/2 14/0±77/3 38/0±13/8 14
57/1±8/88 08/0±47/3 77/3±3/135 10/0±55/2 08/0±37/4 67/0±26/8 15
41/4±4/70 06/0±39/3 58/4±6/139 09/0±54/2 11/0±72/3 27/0±55/8 16
44/4±8/75 06/0±47/3 38/3±3/135 13/0±73/2 41/0±93/3 2/0±78/8 17
12/2±1/89 08/0±48/3 91/3±9/132 2/0±81/2 08/0±67/3 1/0±43/8 18
62/2±2/87 07/0±51/3 84/3±3/132 18/0±05/3 19/0±89/3 1/0±45/8 19
19/7±4/98 08/0±41/3 12/2±7/133 07/0±65/2 17/0±01/4 30/0±87/8 20
08/1±4/82 03/0±57/3 55/0±2/134 04/0±95/2 05/0±88/3 11/0±63/7 میانگین

تریدر لمول لیمی 2، لیتر گرم در دسیمیلی 1

هاي گاوهاي هلشتاین شیريها در گلهها و ماکرومینرالمقادیر سرمی ریزمغذي (ANOVA) يمقایسه: 3جدول 
Sig df Mean Square F Sum of Squares هاشاخص
000/0 07/3 63/42 19 1/810 منگنز
000/0 67/3 01/0 19 22/0 مولیبدن
001/0 46/2 1/693 19 8/13168 آهن
000/0 72/3 2/273 19 3/5190 مس
000/0 6/8 36/11 19 7/215 کلسیم
05/0 62/1 74/0 19 1/14 فسفر
000/0 21/7 73/1 19 91/32 منیزیم
9/0 61/0 5/38 19 7/731 سدیم

000/0 4/4 9/775 19 81/6 پتاسیم
000/0 07/3 63/42 19 5/14742 کلر
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یو عناصر اصل هايزمغذیر نیب یهمبستگ زیآنال جینتا
،  ,01/0P(بدنیمول/منگنز نیب يوجود رابطه) 4جدول (

25/0r=(مس /، منگنز)01/0P<  ،18/0-r=(میکلس/، منگنز
)01/0P<  ،31/0r=(آهن /بدنی، مول)01/0P<  ،50/0-r=( ،

میکلس/بدنی، مول)=01/0P<  ،34/0r(مس /بدنیمول
)01/0P<  ،45/0-r=(میزیمن/بدنیول، م)01/0P<  ،40/0-

r=(،میپتاس/میکلس)01/0P<  ،21/0-r=(فسفر/میزی، من

)01/0P<  ،20/0-r= (هايمغذزیر نیدر ب. را نشان داد 
و سپس  گرید هايارتباط با  شاخص نیشتریبا ب بدنیمول

با  بدنیمول نیب یهمبستگ بیضر نیباالتر. منگنز بودند
و عناصر  هايزمغذیر نیب يرابطه .دیده شدگریعناصر د

مثبت مشاهده  بدنیمنگنز با مول نیب یول یاکثراً منف یاصل
.گردید

(n=200)هاي گاوهاي هلشتاین شیري ها در گلهارتباط مقادیر سرمی منگنز و مولیبدن با آهن، مس و ماکرومینرال:  4جدول 

پتاسیم منیزیم کلسیم مس آهن مولیبدن هاشاخص
31/0** 18/0-* 25/0** منگنز

40/0-** 45/0-** 34/0** 50/0-** مولیبدن
21/0-* کلسیم

20/0-* فسفر
* =(P<0.05)** =(P<0.01)

ثیرپذیري عناصر از یکدیگر أقدرت تبراي تعیین 
نشان داد که ) 1نمودار ) (dendogram(اي منحنی خوشه

کلسیم ارتباط بسیار قوي وجود /مس و منگنز/بین مولیبدن
چنین نشان داد که دو گروه از هم ،آنالیز آماري. دارد

در گروه اول . ثیرگذار بودندأعناصر ت يها در بقیهمینرال
عنوان اولین عوامل ه مولیبدن ب ،ترآهن و به نسبت کم

عنوان ه و در گروه دوم کلسیم و مولیبدن بثیرگذارأت
.)2نمودار (شناخته شدندثیرگذار أامل تودومین ع

MnCaPMgMoCuClFeKNa
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  گاوهاي هلشتاین شیريها و عناصر اصلی سرم خون اي غلظت ریزمغذيمنحنی خوشه:  1نمودار 
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  تأثیرگذار در عناصر معدنی خون گاو) کلسیم مولیبدن(و دوم ) آهن، مولیبدن(منحنی چرخشی فاکتور اول :  2نمودار 

  بحث
پس از مس، آهن، در نشخوارکنندگان منگنز اهمیت 

ضعیف هااز روده آنجذب  شته،داید و روي قرار  ،سلنیم
Van(ستمنگنز غذا % 1معادلو  Bruwaene et al.

عوامل متعددي در همین جذب جزئی  از این رو، )1984
.نمایندمیفراهم و شرایط کمبود را  اندثیرگذارأنیز ت

اي و رقابتی تاثیرگذار در بر عوامل تغذیه بتنیممطالعات 
کمبود منگنز  ،زیرا ؛استحدودکمبود آن مجذب منگنز و 

مورد تر کم،عناصر اصلیو هادر مقایسه با سایر ریزمغذي
موارد منابع . شودمییا مهم تلقی نبوده و توجه 

افزایش که و این ذکر نمودهبرابر منگنز  15را هیپوکلسمی
،بشودجذب منگنز موجب کاهش کلسیم و فسفر جیره 
وضعیت بررسی . )Spears 2011(کامالً مشخص نیست

مانند  یبیولوژیکمواد علوفه و  و منگنز بر سه اصل خاك
و  جستترین روش بوده و مناسبها خون، شیر و بافت

 Suttle(ستهاها و متالوآنزیمبافت منگنز خون، جوي

.شده است لحاظکه در این مطالعه مقادیر سرمی  )2010
20تر از عادي کممنگنز در حالت مقادیر سرمی 

 )Ammerman and Goodrich 1983(لیتر نانوگرم در میلی
نانوگرم در  45/15که با نتایج این مطالعه و شدهذکر 

و  Jenaياهاز گزارش اما. داردخوانی هم،لیتر بودهمیلی
2011در سال و همکاران Singh، 2011در سال همکاران 

نانوگرم  37که تا 1993در سال Hiscakovaو  Sviatkoو 
.Singh et al(اند نمودهکید أتلیتر در میلی حدود،)2011

مقادیر منگنز بر اساس سن، گونه دامی، . تر استمک% 65
کندمی رمستقیم تغیی جویزو تزایمان  ،تغذیه، جنس، فصل

)Jokubauskiene et al. هاي تازه متولد گوساله.)2010
لیتر نانوگرم در میلی 28تا  23بین باالترین منگنز سرم را 

با افزایش  این میزان و)Weiss and Socha 2005(دارند
لیتر نانوگرم در میلی 17تا  15بلوغ به  هنگامدر ،سن

.Hansen et al(یابدکاهش می 2006, Legleiter et al.

می آن سرمیزان گنز ی منغذایهاي افزایش مکمل .)2005
بردمیباال لیتر نانوگرم در میلی 75/2تا  اًیعرا سر

)Masters et al. هاي ماده منگنز دامسرمی میزان . )1988
منگنز سبب افزایش ی غذایمکمل  ، حتیبیشتر از نر بوده

جلدي اما تزریق زیر؛)Suttle 2010(دوشمیسرمی نرها ن
خواهد افزایش سرمی و رشد و تولید دام  موجبمنگنز 

منگنز سرم در .)Recheston and Kegley 2011(شد 
شودذکر میسایر فصول  بیشتر ازفصل تابستان 
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)Jokubauskiene et al. ه در مطالعاین نتایج .)2010
را خون منگنزاهش جزئی ک،فوق ياهمقایسه با گزارش

.دهدنشان می
خاصی ذکر  يدامنهها براي تعیین کمبود منگنز در دام

در کندرودیستروفی مادرزادي يولی مشاهدهنشده، 
.Staley et al(هاگوساله  و ییهاي قلیاخاكوجود ، )1994

و استفاده از  )Suttle 2010(هاي منتج از آن مصرف علوفه
یل کمبود منگنز در خون، دال توانندمیسیلوي ذرت و جو 
 چنینهم .دنباشپانکراس و غذا  ،کبد، استخوان، قلب

تشخیص ها در دامترین حساساز یآبستناولین  درگاوها
.Hansen et al(باشندمیکمبود منگنز  نتایج   .)2006

اثرات رقابتی آن با  يمطالعات کمبود منگنز نشان دهنده
.Depablos et al(کلسیم، فسفر و آهن است 2009, 

Lopez et al. ت از اختالال يموارد يمشاهده. )2008
هاي شنی و رومیه، وجود زمینا يهاهاستخوانی در گوسال

هاي وسیع از سیلوي ذرت در گاوداري يی و استفادهیقلیا
نانوگرم در  13تا  را ارومیه احتمال کاهش سرمی منگنز

که استفاده از بر این افزونکرده است؛ید أیلیتر تدسی
هاي فراوان کلسیم و فسفر براي پیشگیري و درمان مکمل

مطالعات در خصوص . این مدعاستتب شیر گواهی بر 
وضعیت خاك، گیاه و اثرات رقابتی مشابه این مطالعه 

Singh، 2010در سال و همکاران  Mohebbi-Faniتوسط 

در سال و همکاران Jena، 2011در سال و همکاران 
.ثبت شده است2011

 59/0مقادیر سرمی مولیبدن در گاوهاي شیري ارومیه 
 6/15بوده که در مقایسه با لیتر نانوگرم در دسی

در Randhavaو  Randhavaمایکرومول در لیتر توسط 
مایکروگرم در لیتر توسط  6/3و  2002سال 

Jokubauskiene متفاوت است 2010در سال و همکاران. 
افزایش آن و کمبود ثانویه  مورداهمیت مولیبدن بیشتر در 

زیرا ؛ستاکمبود اولیه گزارش نشده مس مطرح بوده و 
گرم در کیلوگرم میلی >3داراي حداقل  ايمواد علوفه

 Suttle(دارنددام را  يمین نیاز اولیهأبراي تمولیبدن 

هاي علوفههاي با مولیبدن باال و خاكبنابراین. )2010

 يهاي مولیبدنی سبب کمبود ثانویهو مکمل منتج از آن
.Igarza et al(مس خواهد شد ی شیمیایحدود . )1996

طوري ه باست؛ ین نشدهیعتعلوفه مولیبدن خاصی براي 
 به مدتمولیبدن گرم میلی 44تا هاي علوفهمصرف که 

نشده است کمبود ثانویه مس قادر به ایجادچندین هفته 
)Radostits et al. 2007, Gardner et al. بروز ولی )2003

Igarza et(است  را تضعیف نمودهدرصد آبستنی  و فحلی

al. در  وین گاوهاي پرتولید پای رمولیبدن سرم د.)1996
ثیر فصول أطی آبستنی تا زایمان کاهش یافته ولی تحت ت

Jokubauskiene(گیرد مختلف قرار نمی et al. 2010(.
و  Underwoodتوسط ها گاو و آهنسرمی مس  مقادیر

Suttle این ، در174و 100به ترتیب1999در سال
 Randhavaو در مطالعات 3/40و  6/65مطالعه به ترتیب 

و  Jokubauskieneو  2002در سال Randhavaو 
 6/15و  1/32به ترتیب  2010در سال همکاران 

بوده که در حد واسط منابع فوق  لیتردسی درگرم مایکرو
در سیستم آهن و مس نقش هماهنگ .قرار گرفته است

.Laven et al(سازي خون در رقابت با منگنز و و  )2007
بروز  شده ولی از نظر حیائی، در منابع گزارشمولیبدن 

تر از منگنز و مولیبدن محسوب عوارض و اختالالت مهم
ثرات رقابتی آهن و مس در گاوهاي شیري ا. گردندمی

 .Hansen et al(بستگی به میزان سولفور علوفه داشته 

مولیبدن و سولفور  ثیر تقابل بین مس،أو تحت ت )2008
.Gengelbach et al(باشد نمی که در صورتی ،)1994

هاي شیري وجود ندارد چنین تقابلی در گوساله
)Bremner et al. 1987( .

هاي این گاو مقادیر سرمی کلسیم، فسفر و پتاسیم در
 Radostits(بودهمنابع ذکر شده در حدود کمتر از مطالعه

et al. 2007, Suttle 2010( کمبودي ها در سایر مینراللیو
خون مخصوصاً  عناصر اصلیبررسی  .شتوجود ندا

فسفر بیانگر توانائی دام در روند تولید شیر بوده  و کلسیم
. شوندمیظاهر اي و متابولیک هاي تغذیهکه با بیماري

. )Ismail et al. 2011(در تب شیر  عناصر اصلیتغییرات 
Mokhber(برگشتگی شیردان  Dezfouli et al. 2011( ،
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 Sakhare etو کبد چرب  )Sahindura et al. 2010(کتوز

al. مراحل شیردهی  و پاتولوژیک و پس از زایمان )2011
)Cozzi et al. موارد متعددي . ندستهفیزیولوژیک  )2011

ها ان آنمأها و تو، ریزمغذيعناصر اصلیاز کمبودهاي
 Sviatko and Hiscakova(منگنز مانند  همانند این مطالعه

 van de Weyer and Waldner(مس و مولیبدن ،)1993

منگنز، ، )Depablos et al. 2009(فسفر و کلسیم ، )2011
Jokubauskiene(مولیبدن و آهن  et al. منگنز، ، )2010

.Bademkiran et al(فسفر   Lopez(عناصر اصلی، )2008

et al. .Bhattacharya et al(، فسفر، منیزیم و مس )2008

.Mohebbi-Fani et al(ها و ریزمغذي)2004 2010( ،
توسط )Randhawa and Randhawa 2002(کمبود مس 

کم خونی، لفان ثبت شده که با عالئم متعدد الغري، ؤم
 همراهکاهش تولید و تولید مثل اختالالت استخوانی،

.Radostits et al(بودند لذا مطالعه مشترك .)2007
ها مخصوصاً از نظر تقابل و و ریزمغذي عناصر اصلی

کنند لفان ذکر میؤم .هستندبا یکدیگر مهم ها آنرقابت 
ه کجا کمبودي از کلسیم و فسفر وجود دارد منگنز بهر

.Lopez et al(داردنحوي در ایجاد آن نقش  2008( 
کلسیم و فسفر در منگنز جزئی ولی همانند این مطالعه که 

هاي معدنی غیرطبیعی بوده و استفاده از مکملحالت 
سرمی ناپذیر بوده اما از طرفی ممکن است سطح اجتناب
. را کاهش دهدمنگنز 

 مستقیم، يبین منگنز و مولیبدن رابطهدر این مطالعه
.مشاهده شدمنفی  يآهن رابطهمولیبدن با با مس و منگنز 

هماهنگ با یکدیگر کاهش یا طور ه بمنگنز و مولیبدن 
سبب کاهش منگنز افزایش که در صورتی یابندمیافزایش 

شده و این دو هن سبب کاهش آمولیبدنافزایش و مس 
.Hansen et al(کنندعمل میبا یکدیگر در رقابت عنصر 

2006, Legleiter and Spears 2005( . وجود رابطه مثبت
و همکاران  Lopezهاي کلسیم بر عکس یافته بین منگنز و

بوده که رابطه بین 2010در سال Suttleو 2008در سال 
افزایش مولیبدن قبل از لیند ونکها را رقابتی ذکر میآن

که کمبود ثانوي مس را ایجاد نماید کاهش کلسیم و این
در این مطالعه بین آهن و . منیزیم را سبب خواهد شد

ها و اثر شاهده نشد ولی تقابل نسبی آنمس ارتباطی م
در سال همکاران و Hansenرقابتی آهن با منگنز توسط 

عناصر ها و در بین ریزمغذي.گزارش شده است 2006
ترین رقابت بین مولیبدن، مس و ترین و مهمبزرگ اصلی

سولفور بوده که نقش سولفور در تشدید کمبود ثانوي مس 
گیري دازهکه در این مطالعه ان استبیشتر از مولیبدن 
توان نتیجه لذا می. )Suttle 2010(سولفور مدنظر نبود

گرفت که پائین بودن غلظت سرمی منگنز در گاوهاي 
تواند مطرح باشد ولی مولیبدن، مس و شیري ارومیه می

ها در تفاوت ریزمغذي .آهن در حدود عادي هستند
منگنز با مولیبدن، مس و  .هاي شیري وجود داردوگا

. کلسیم و مولیبدن با آهن، کلسیم و منیزیم مرتبط هستند
هم ه بهاي منگنز و پرهیز از بنابراین با افزودن مکمل

در بهبود تولید و  توانمی عناصر اصلیخوردن مقادیر
.موفق شدهاي گاوهاي شیري ارومیه تولید مثل گله
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Abstract
Monitoring levels of serum mineral concentrations in cows is important for assessing the 

effect of contamination on animal health and safety of animal origin products in human 
nutrition. Thus the concentrations of the serum macro and micro minerals and their 
interrelationships in 200 Holstein dairy cows including 20 dairy herds were evaluated in 
Urmia, Iran. Sera were measured to determine the manganese (Mn), molybdenum (Mo), iron 
(Fe), copper (Cu), calcium (Ca), magnesium (Mg), phosphorus (P), chloride, sodium and 
potassium concentrations by atomic absorption, auto analyzer and flame photometer machines 
using appropriate commercial kits. Mean Mn, Mo, Fe and Cu were 15.45, 0.59 ng/ml, 65.6, 
40.2 µg/dl and Ca, P, Mg, sodium, potassium and chloride were 1.91, 1.25, 1.22, 134.2, 3.57, 
82.4 mmol/l, respectively. Mean concentration of the minerals among the herds, except for 
sodium, were significantly different (P<0.01). There were significant relationships between 
Mn/Mo, Mn/Cu, Mn/Ca, Mo/Fe, Mo/Cu, Mo/Ca and Mo/Mg, of which Mo demonstrated the 
greatest and strongest correlations with the other minerals. The relationships among trace 
elements and macro-minerals were mostly negative, while Mn and Mo were positive. In 
conclusion, serum Mn concentration in Urmia dairy cows is likely low but Mo, Cu and Fe are 
approximately normal. Herd variations in the serum minerals of dairy herds were clear. The 
presence of negative correlations among minerals indicates their competition effect with each 
other, while Mn and Mo support each other. Thus, simultaneous studies of elements will 
improve the production and reproduction performance by supplying Mn or other mineral 
supplementation according to their competition or supporting characteristics in dairy food 
with emphasis on Mn, Ca and phosphorus.
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