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Abstract 
 

BACKGROUND: Mineral elements for various activities such as biochemical, productive and reproductive functions 

of animals are necessary and their concentration in the body of animals, under the influence of soil and plants will be 

different in each region. 

OBJECTIVES: The aim of present experiment was determination of concentration of macro and micro minerals in 

blood of gazing camel in the pastures of Khuzestan.  

METHODS: Eighty-eight camels under 11 classes, according to age and physiological situation in Hoveyzeh, Jofeir 

and Abadan-Khoramshahr regions were investigated during the autumn and winter grazing seasons. 

RESULTS: Concentrations of calcium, magnesium, sodium, potassium, chloride and iron in serum of all class of 

camels were in the optimal range, compared to the critical level. The concentrations of camels blood Zn and Cu were 

under critical level, so they were deficient, the P was near the deficiency threshold. Concentration of Mn was low. 

CONCLUSIONS: Therefore, as important roles of minerals in improvement of production and reproductive situations 

of camels in these regions, the mineral status of feedlot must be improved by proper mineral supplementation, the 

results of present experiment could be useful. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. concentration of  minerals in blood serum of different class of dromedary camels grazed on Khuzestan pastures (Mean±SD)
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های مختلف شترهای تک کوهانه در سن و شرایط  غلظت برخی عناصر معدنی در خون جنس   یینتع

 مختلف فیزیولوژیک 
 

 ۱روشنفكر اله هدايت  ،  ۱ميرزاده خليل ،۱مرتضي ممويي ،۲منصوري هرمز ،۱چاجي مرتضي ، ۱ابرغاني اكبر

 

 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، اهواز، ایران   1
   مرکز تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران 2

 
 1398شهریورماه  1 تاريخ انتشار آنالين:  1398 تیر 26 :تاريخ پذيرش  1397 اردیبهشت 4تاريخ دريافت: 

 چكيده 
 

بیوشیمیایی، تولیدی و تولید مثلی حیوانات ضروری هستند و تحت تاثیر خاک و گیاهان هر منطقه غلظت آن های مختلف عناصر معدنی برای فعالیت: زمينۀ مطالعه

  در بدن دام متفاوت خواهد بود.

 های چرا کننده در مراتع خوزستان بود.در خون شتر   یاز و پر ن   یازکم ن   معدنیغلظت عناصر    هدف آزمایش حاضر تعیین  :هدف 

و زمستانه   پاییزی  چرای  فصل   طول  در  ،خرمشهر - آبادان   و  جفیر   هویزه،   ناحیه  سه  رد   فیزیولوژیک  مختلف  شرایط  و  سن  نظر  از  گروه  11نفر شتر در قالب    88  تعداد  :كارروش

 قرار گرفت.  ی بررس   مورد

)حداقل غلظتی که عالئم بالینی کمبود بروز   ی نسبت به سطح بحران  ینه دامنه به  در شتر   گروه  11 هر سرم خون  آهن  و  کلر  پتاسیم،  سدیم،  منیزیوم،  کلسیم، غلظت  :نتايج

  در   نیز   فسفر   مقدار   ، دو عنصر با کمبود مواجه بودند   ین آنها بود و از نظر ا   ی شتر کمتر از سطح بحران   ی ها گروه   همه و مس در سرم خون    ی . غلظت عناصر رو داشتند   قرار (  یابد ی نم 

 زده شد.   ین تخم   ی و نامطمئن   یین دامنه پا   یز . در مورد غلظت منگنز سرم ن داشت   قرار   کمبود   آستانه   به   نزدیک   شترها   سرم 

 هاییرهج  یمعدن   عناصر  یتوضع  یدمناطق با  ینا  یشترها  یمثل  یدو تول  یدیتول  یطبهبود شرا  یبرا  ی،مواد معدن   یتتوجه به نقش و اهم  با  بنابراین،:  گيري نهايينتيجه

 .کرد استفادهمنظور  ینا برای توانیحاضر م یشآزما یجکه از نتا شود داده بهبود یمناسب معدن  یهابا استفاده از مکمل یدست

 فیزیولوژیک شرایطکوهانه، تک شتر ی،تحمل، جنس، مواد معدن  آستانه :كلمات كليدي

 

 با ذکر منبع آزاد است.  کامل برداری، توزیع و نشر برای استفاده دسترسی آزاد؛ کپی: تحقیقات دامپزشکی  ©رایت کپی

 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، اهواز، ایران  ، چاجی مرتضی   نويسنده مسئول: 
  chaji@asnrukh.ac.ir: پست الکترونیکی 

 

مهمقد   

مثل و رشد پشم    تولید   یر، ش   ید وزن، تول   یش افزا   ی را ب   ی مواد معدن 

و فسفر در   یم کلس  نظیر  ی عناصر  که ین وجود ا  با است.  یاز مورد ن 

  یرا ز   باشند، می   یاز ن   مورد بالغ    یوانات ح   برای ، اما  هستند   فراوان استخوان  

  ی برا  را عناصر  ین از ا  یک هر  یاز ن  یی تنها  به  تواند ی م ن بافت استخوان 

  ی برا  یاز مورد ن   ی ن د کند. مواد مع  تامین   یازها ن  یر رشد پشم و سا   یات، ح 

 .  ( 23) است    یمی اقل   شرایط و    یوانات نژاد ح   ، گونه   یر تحت تأث   ید تول 

  و  خشک  مناطق  بومی  فلور  از  مهمی  بخش  شورزیست  گیاهان 

  یل باشند را تشک های عمده شتر در کشور می که زیستگاه  خشک  نیمه 

  علوفه  و  تکمیلی  غذای  یک  عنوان  به  موارد  از  بسیاری  در  دهد، ی م 

  قرار  استفاده  مورد  خشک  و  سخت  بحرانی  فصول  طول  در  اضطراری 

  چرا  شتر  و  گوسفند  بز،  مانند  هایی دام  بوسیله  ها علوفه  این . گیرند می 

داده و ساختار    کاهش را    ین خاک زم   ی شور   یاهان گ   ین (. ا 26)   شوند می 

استفاده از آب،    ی کمتر، بازده بال   یق خاک را به علت درجه تعر   یط و شرا 

مناسب   دوانی یشه ر  ی الگو  یا ( و 9)  ی و شور  ی مقاومت در برابر خشک 

 .  بخشند ی ( بهبود م 16) 

  عوامل  از  برخی  بوسیله  شورزیست  گیاهان  شیمیایی  ترکیبات 

  شنی   و   سیلتی   ی، رس   ی، خاک )لوم   بافت   نظیر   گیرند، ی قرار م   یر تحت تاث 

  و  نسبی  رطوبت )دما،  هوا  و  آب  خاک،  رطوبت  ، ( 24)  شوری (، بودن 
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  ، ( 33)  یک مرحله فنولوژ  ، ( 30)  گیاه گونه و رقم  ی، خشک  ، ( نور  شدت 

  ی، نسبت برگ به ساقه، توده خوراک  ها، برگ  ساقه،  مانند  گیاهی  اجزای 

  یکی تنوع ژنت   ، ( 31)   ای منطقه   تفاوت   ، ( 30از خاک )   یرون ب   یا   یی توده هوا 

  ید، تول   یط علوفه، شرا   آوری عمل   نظیر   یریتی مد   یات عمل   یت ( و در نها 10) 

 (.  12)   باشند می   آبیاری   سیستم   و (  8مرحله برداشت ) 

  منطقه   شترهای   خون   سرم   معدنی   مواد  غلظت در مورد  گزارشی 

در    ی با توجه به نقش مهم مواد معدن   بنابراین، ندارد.    وجود مطالعه    مورد 

  تعیین   برای مطالعه    این   ی، اهل   یوانات ح   یدمثلی و تول   یدی تول   یندهای فرا 

آن    یت کفا   یا کمبود    احتمال   ی خون شترها و بررس   ی عناصر معدن   غلظت 

 . شد   انجام موجود    ی ا و منطقه   ی جهان   ی نسبت به استانداردها 

 كار  مواد و روش

جاده اهواز به   ی و حواش  یزه هو  یر، جف  منطقه  سه مطالعه در  این 

  60 وسعت به  ای منطقه آبادان و خرمشهر در استان خوزستان در 

از   ی تنوع متوسط  ی . مناطق مورد مطالعه دارا شد  انجام  مربع  یلومتر ک 

 Atriplex)  سفید ساقه  سلمکی  گیاهی  گونه  سه . بود  یاهی گ  ی ها گونه 

leucoclada ) ،  یاه س  ( شورSuaeda fruticosa ) اشنان  و  (Seidlitzia 

rosmarinus حدود )در    دهد ی م   یل مناطق را تشک   ین غالب ا   ی ها ( گونه  

  یاهان گ   یکساله، کوتاه    های علف   شامل   گیاهی   های گونه   سایر (.  درصد   95

  یاهان کوتاه مانند گز و گ  ی ها درختچه  عالوه به  ی خاردار مانند خارشتر 

  غالبا   که   شدند   انتخاب   مراتعی   از   آزمایش   تحت   شتران .  باشند ی م   ی سم 

 . کردند می   تغذیه   شده   نامبرده   شورزیست   گونه   سه   از 

  شتران نفر از  88 تعداد  ی و عالمت گذار  تصادفی از انتخاب  بعد 

وداج،   ید از ور  ، ( 1)طبق جدول   گروه  11در قالب  مختلف  های گله  در 

  یه . جهت ته شد   آوری جمع   دار خالء   های لوله   توسط   خون   ml 10مقدار  

  یفوژ شده، از دستگاه سانتر  ی جمع آور  ی خون  ی ها سرم از نمونه 

 (Hermle. 2. 330A, Germany استفاده شد و نمونه ) دور    1000ها در

  ی بعد   های یه انجام تجز   جهت   آنها قرار گرفتند و سرم    دقیقه   پنج مدت    به 

 ( انتقال داده شد. یوس درجه سلس   –   20  ی )دما   یزر به فر 

و منابع   کشاورزی در دانشگاه علوم  ی عناصر معدن  گیری اندازه 

  جهت شد.    کشور انجام   ی علوم دام   یقات خوزستان و موسسه تحق   یعی طب 

دستگاه جذب    از   خون   ی ها در نمونه   یکرو ماکرو و م   ی عناصر معدن   یین تع 

  شد  استفاده  شده  یه توص  های روش  و ( ژاپن  ، Shimadzu AA)  ی اتم 

  یم، کلس  یم، سد  یم، شده شامل پتاس  گیری اندازه  معدنی  عناصر (. 32) 

  گیری اندازه  برای . بودند  روی  و  مس  منگنز، کلر، آهن،  یزیوم، فسفر، من 

  ی دستگاه جذب اتم   از   آهن   مس،   روی،   یم، پتاس   سدیم،   منیزیوم،   کلسیم، 

  324/ 8  ، 213/ 9  ، 766/ 5  ، 589  ، 285/ 2   ، 422/ 7  موج   طول   با   ترتیب   به 

سنجش    یم مستق   یر کلر از روش غ   عنصر . شد   استفاده نانومتر    248/ 3و  

نقره با   ی اتم  جذب  شد؛  گیری اندازه  ی نقره و توسط دستگاه جذب اتم 

و در طول موج   نانومتر  0/ 2با شکاف  یلن است  - استفاده از شعله هوا 

  غیرمستقیم  تخمین  نحوه  واقع  در  روش  این . شد انجام نانومتر  328/ 1

  عنصر  از   مشخصی  و   اضافی   مقدار  روش   این   در . دهد می  نشان  را   کلرید 

  کلرید  شکل   به   را   کلرید  که  شود می  افزوده   نمونه   حاوی   محلول  به  نقره 

  بعد   را   نکرده   شرکت   واکنش   در   که   ای نقره   غلظت   و   دهد می   رسوب   نقره 

  روش   به   فسفر (.  32)   دهد می   قرار   سنجش   مورد   نقره   کلرید   از   تفریق   از 

از دستگاه    ی فسفر معدن  گیری اندازه   برای  شد،  گیری اندازه   سنجی   رنگ 

  آزمون   پارس   شرکت   فسفر   کیت   و (  چین   ، Mindray BS200)   یزر اتوآنال 

 . است   اسید   فسفومولیبدیک   روش   آن   گیری   اندازه   اساس   که   شد   استفاده 

  استفاده   ها داده   تجزیه   جهت (  GLM)   عمومی   خطی   مدل   روش   از 

  مدل   طبق   به   شترها   خون   سرم   ی معدن   مواد   یب (. ترک SAS, 2002شد ) 

 .شدند   یه تجز   یر ز 

ij+ ε i= µ + τ ijY 
 

ijY  = شده،   مشاهده   مقدار  µ جامعه،   یانگین = م  iτ شتر   گروه   یر = تاث  

ijε  = یش آزما   خطای 

درصد و با استفاده    پنج در سطح احتمال    یمارها ت   یانگین م   مقایسه 

  ناقص  آماری  مدل . گردید  انجام  دار ی از آزمون حداقل اختالفات معن 

 . است 

  شترهای از  حاصل خون  سرم  عناصر  غلظت به  مربوط  های داده 

  که  غلظتی  حداقل )  آن  ی حد بحران  یا  یعی تحت مطالعه با غلظت طب 

و همکاران    McDowellتوسط  که ( یابد نمی  بروز  کمبود  بالینی  عالئم 

 (.  18)   شد   یسه شده است مقا   گزارش   1985در سال  

 نتايج

  1 جدول : شترها  خون  سرم  در  فسفر  و  کلسیم  عناصر  غلظت 

  ی را در سرم خون شترها   یاز و پرن   یاز کم ن   ی عناصر معدن   یبات ترک   یر مقاد 

مختلف نشان   یزیولوژیک و ف  ی سن  ی، جنس  یت تک کوهانه با وضع 

بالغ    ی ها ساله( و ماده   چهار   تا   یک )   رشد   حال   در   های ماده   بین .  دهد ی م 

(.  P<0/ 05داشت )   وجود   داری معنی   اختالف   سرم   کلسیم   غلظت   نظر   از 

  و  آبستن  غیر  بالغ  های ماده  سرم  کلسیم  مقدار  بین  حاضر در مطالعه 

  کلسیم  غلظت . نداشت  وجود  داری معنی  اختالف  آبستن  بالغ  های ماده 

مطالعه   مورد   های گروه  سایر با    یسه در مقا   یرده بالغ ش  ی ها در سرم ماده 

بالغ    های ماده در    یم کلس   غلظت   ین (. همچن P<0/ 05)   بود مقدار    بالترین 

  بود  یرده بالغ ش  های ماده از  تر یین پا  دار معنی  اختالف  با آبستن 

 (05 /0>P ب .) چهار   تا   یک )  رشد   حال   در   نرهای   سرم  کلسیم   غلظت  ین  



۱398، 3شمارۀ  74دورۀ ▐مجلۀ تحقيقات دامپزشكي           

 

431 

  شترهای   بین   ولی .  نداشت   وجود   داری معنی بالغ اختالف    ی ( و نرها ساله 

  داشت  وجود  داری معنی  اختالف  رشد  حال  در  های ماده  و  بالغ  ماده 

 (05 /0>P .) بالغ  نر  شترهای  در  کلسیم  غلظت  مقدار  حاضر  مطالعه  در  

  نرهای (. 1بالغ ماده بود )جدول  ی بالتر از شترها  داری معنی  طور  به 

  بالغ  نرهای  و  رشد  حال  در  نرهای  گروه  دو  هر  با  مقایسه  در  مست 

  ند برخودار بود  بالتری  خونی  سرم  کلسیم  غلظت  از  غیرمست 

 (05 /0>P  .) 

بالغ از    ی ها ماده ( و  ساله   چهار   تا   یک )   رشد   حال   در   های ماده   بین 

  بین (.  P<0/ 05وجود داشت )   داری ی نظر غلظت فسفر سرم اختالف معن 

  از  داری معنی  اختالف  یکسال،  از  تر پایین  سنین  با  شتر  های گروه همه 

  و  رشد   حال   در   ماده   و   نر   شترهای   بین .  نداشت   وجود   فسفر  غلظت  نظر 

  سرم  فسفر  غلظت  نظر  از  داری معنی  اختالف  بالغ  نرهای  و  ها ماده  بین 

  به   نسبت   رشد   حال   در   نرهای   و   ها وجود ماده   ین . با ا نداشت   وجود   خون 

(.  1)جدول    داشتند   را   سرم   فسفر   از   بالتری   غلظت   بالغ،   نرهای   و   ها ماده 

ماده بالغ و بالغ آبستن از نظر غلظت   شترهای  بین  حاضر در مطالعه 

 (.  P<0/ 05وجود داشت )   داری معنی فسفر سرم تفاوت  

و    ماده   شترهای   ی استثنا   به :  شترها   خون   سرم   در   منیزیوم   غلظت 

  بالیی   منیزیوم   غلظت   دارای   داری معنی   طور   به   که   ماه   شش از    کمتر نر  

  تفاوت   شتر   های گروه از    یچکدام ه   ین ب   ، ( P<0/ 05)   بودند   خون   سرم   در 

 .  نشد   مشاهده   سرم   منیزیوم   غلظت   نظر   از   داری معنی 

اکثر    بین :  شترها   خون   سرم   در   کلر   و   پتاسیم   سدیم،   عناصر   غلظت 

مشاهده   داری معنی  اختالف  سرم  سدیم  غلظت  نظر  از  شتر  های گروه 

مست   ی با شترها  یرمست غ  ی شترها  بین  یم مورد غلظت پتاس  در . نشد 

  نظر  از  شتر  های گروه از  یچکدام ه  ین (. ب P<0/ 05)  بود  دار معنی  تفاوت 

  غلظت  نظر  از . نشد مشاهده  داری معنی  اختالف  خون  سرم  کلر  غلظت 

  داری معنی  تفاوت  غیرمست  و  مست  بالغ  شترهای  بین  سرم،  کلر 

 (.  1)جدول    نشد مشاهده  

  حال  در  های ماده  بین : شترها  خون  سرم  در  مس  عنصر  غلظت 

  اختالف   سرم   مس   غلظت   نظر   از   بالغ   های ماده   و (  ساله   چهار   تا   یک )   رشد 

  فیزیولوژیک  حالت  با  بالغ  های ماده  بین . نداشت  وجود  داری معنی 

مشاهده   داری ی اختالف معن   یز ( ن یرده آبستن و ش  یر مختلف )آبستن، غ 

-ی معن   تاثیر ماه    شش بالتر از    های گروه در    یز . سن و جنس شترها ن نشد 

نر و ماده    ی ها وجود ناقه   ین . با ا ندادند   نشان مس سرم    غلظت   بر را    داری 

  سنی   و   جنسی   های گروه   سایر   با   را   داری ی ماه اختالف معن   شش کمتر از  

  مس   بین   نیز   داری معنی   تفاوت (.  P<0/ 05)   دادند   نشان   یکساله   از   بالتر 

  غلظت (، P<0/ 05)  داشت  وجود  غیرمست  و  مست  بالغ  شترهای  سرم 

  یر بالتر از سا  داری معنی  طور  به  مست  نر  شترهای  در  سرم  مس 

 (.  1بود )جدول    ی شتر   های گروه 

  ین سرم ب  ی رو  غلظت : شترها  خون  سرم  در  روی  عنصر  غلظت 

  دار ی اختالف معن   ماه   12  تا   شش و    ماه   شش نر و ماده کمتر از    ی ها ناقه 

به   متعلق شتر  های گروه  یر با سا  یسه مقدار را در مقا  ین نداشت و بالتر 

  بالغ  های ماده  بین  سرم  روی  غلظت (. 1 جدول ها بود ) گروه  ین هم 

  غلظت نظر  از (. P<0/ 05)  داشت  دار معنی  اختالف  غیرآبستن  و  آبستن 

  غیرآبستن  بالغ  های ماده  و  شیرده  بالغ  های ماده  بین  سرم  روی  عنصر 

  استثنای )به  سن  مطالعه،  این  در (. P<0/ 05)  داشت  دار معنی  اختالف 

بر غلظت    داری معنی  تاثیر  شترها،   جنس   و (  ماه  شش   از   کمتر   های ماده 

 سرم نداشت.    ی عنصر رو 

  شترهای   بین   سرم   آهن   غلظت آهن در سرم خون شترها:    غلظت 

  نداشت   داری معنی   اختالف   ماه   12  تا   شش   و   ماه   شش   از   کمتر   ماده   و   نر 

  داشتند   شتر   های گروه   سایر   با   مقایسه   در   را   مقدار   کمترین   ها گروه   این   و 

 (05 /0>P  .) اختالف   رشد   حال   در   نرهای   و   ها ماده   بین   سرم   آهن   غلظت  

  و  سنین  با  بالغ  ماده  و  نر  شترهای  بین  اما (. P<0/ 05)  داشت  دار معنی 

   نداشت  وجود  داری معنی  اختالف  مختلف  فیزیولوژیک  حالت 

مست   ی غلظت آهن سرم در شترها  ین ب  داری معنی  تفاوت (.  1)جدول 

نر مست    ی عنصر در سرم خون شترها   ین مشاهده نشد، اما ا   یرمست و غ 

 داشت.    یش به افزا   یل تما 

  سرم  منگنز  غلظت  دامنه منگنز سرم خون شترها:  غلظت 

  عالوه به  نداشت،  چندانی  تغییر  مطالعه  این  در  مطالعه  مورد  شترهای 

را بر غلظت   داری معنی  تاثیر  فیزیولوژیک  حالت  و  جنس  سن،  که این 

  نکرد.    یجاد شتر ا   ی ها منگنز سرم در همه گروه 
 

 (معیار خطای±یانگینچراکننده در مراتع خوزستان )م کوهانهتک شترهای مختلف هایگروه در خون سرم معدنی ترکیبات مقادیر .۱ جدول

 نمونه تعداد كوهانه تک شترهاي كالس
 كلسيم

(mg/ 100 ml ) 

 فسفر

(mg/ 100 ml ) 

 منيزيوم

(mg/ 100 ml ) 

 پتاسيم 

(mmol/L) 

 سديم

(mmol/L) 

 130 13/5 2 5/4 8 - ¥بحرانی سطح

 c3/0±4/10 c4/0±3/5 a15/0±9/3 a5/0±4/5 2/4±4/149 9 ماه 6 از کمتر ماده

 c2/0±6/10 c4/0±2/5 a3/0± 8/3 b25/0±0/5 2/6±151 9 ماه 6 از کمتر نر

 d1/0±7/9 c1/0±9/4 b2/0±2/3 a5/0±5/5 1/5±9/148 9 ماه 6 – 12 ماده
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 نمونه تعداد كوهانه تک شترهاي كالس
 كلسيم

(mg/ 100 ml ) 

 فسفر

(mg/ 100 ml ) 

 منيزيوم

(mg/ 100 ml ) 

 پتاسيم 

(mmol/L) 

 سديم

(mmol/L) 

 d2/0±8/9 c1/0±0/5 b1/0±2/3 b6/0±2/5 4/4±6/151 9 ماه 6 – 12 نر

 c3/0±0/10 ab3/0±2/6 b2/0±3/3 ab7/0±3/5 4/0±0/152 9 ساله 1 – 4 ماده

 c4/0±7/10 b2/0±9/5 b1/0±4/3 b5/0±1/5 6/5±3/152 9 ساله 1 – 4 نر

 d2/0±4/9 c3/0±9/4 b3/0±3/3 ab2/0±4/5 3/6±1/153 9 ساله ≥ 4بالغ  ماده

 d4/0 ±9/9 b28/0±8/5 b28/0±4/3 b4/0±2/5 4/5±2/152 9 ساله و آبستن ≥ 4بالغ  ماده

 a7/0±6/12 ab3/0±0/6 b2/0±3/3 ab3/0±3/5 1/4±2/150 9 یردهساله و ش ≥ 4بالغ  ماده

 b2±2/11 c3/0±1/5 b1/0±5/3 b4/0±01/5 6/3±5/154 3 ساله و مست ≥ 4بالغ  نر

 c1/0±3/10 c2/0±0/5 b2/0±3/3 a5/0±6/5 6/4±2/151 4 یرمستساله و غ ≥4 بالغ نر

SEM  221/0 120/0 123/0 099/0 81/2 

P Value  023/0 034/0 040/0 006/0 212/0 

 تک شترهاي كالس

 كوهانه
 نمونه تعداد

 كلر

(mmol/L) 

 مس

(µg/100 ml ) 

 روي

(µg/100 ml ) 

 آهن

(µg/100 ml ) 

 منگنز

(µg/100 ml ) 

 - 110 40 60 - - ¥بحرانی سطح

 c2/6±6/55 a6/3±4/42 c5/±8 5/125 6/0±3/2 2/115±8/1 9 ماه 6 از کمتر ماده

 c3/9±4/54 a5/6±6/43 c0/6±9/126 3/0±1/2 4/115±2/1 9 ماه 6 از کمتر نر

 bc4/8±5/57 a3/4±5/14 c0/3±10/128 5/0±4/2 6/112±6/1 9 ماه 6 – 12 ماده

 bc6/2±5/57 a8/9±3/04 c3/2±7/129 4/0±3/2 1/114±9/1 9 ماه 6 – 12 نر

 b2/8±7/59 b2/4±5/38 b6/4±8/134 25/0±6/2 6/111±0/2 9 ساله 1 – 4 ماده

 b3/8±6/58 b8/9±4/37 a5±10/138 4/0±6/2 8/113±1/2 9 ساله 1 – 4 نر

 b9/9±4/59 b9/6±5/38 a9/1±8/140 5/0±4/2 2/114±6/2 9 ساله ≥ 4بالغ  ماده

 bc6/7±6/57 c6/2±4/34 a6/2±7/139 3/0±1/2 0/115±8/1 9 ساله و آبستن ≥ 4بالغ  ماده

 b5/6±5/58 c2/1±5/35 ab8/0±8/137 4/0±2/2 4/112±3/2 9 یردهساله و ش ≥ 4بالغ  ماده

 a5/4±6/64 b2/1±3/39 a8/5±3/145 4/0±5/2 1/114±2/2 3 ساله و مست ≥ 4بالغ  نر

 b2/8±6/58 b4/3 38/4± a5/1±6/142 6/0±5/2 6/113±6/1 4 یرمستساله و غ ≥4 بالغ نر

SEM  88/1 25/1 40/1 16/2 32/0 

P Value  311/0 012/0 027/0 032/0 100/0 
¥McDowell   (1985) همکاران و 

 (. P<05/0) باشندمی  دارمعنی  اختالف دارای مختلف حروف با ستون هر داخل در هامیانگین

 

 بحث

نشان  نتایج: شترها  خون  سرم  در  فسفر  و  کلسیم  عناصر  غلظت 

 بالتر   شتر   مختلف  هایگروه سرم خون در    یمکلس   یر داد که همه مقاد

 هایماده   بین (.  18)   بود (  mg/100 ml  8)   شده   گزارش   بحرانی   سطح   از 

 کلسیم   غلظت   نظر  از   بالغ   های ماده   و(  ساله   چهار   تا   یک )  رشد   حال   در 

 کردندگزارش  یزن  پژوهشگران وجود داشت.  داری معنی اختالف سرم 

را از  داری معنی  اختالف  مختلف  سنی های گروه  در ها ( که ماده27) 

 ی در شترها  یم کلس  ی و سطح بال  دهند ی نشان م  یمنظر غلظت کلس 

 یدن آنها جهت رس   یشیافزا   یاز تقاضا   یدر حال رشد ممکن است ناش 

 به وزن بلوغ باشد. 

ماه، به طور  ششنر و ماده کمتر از  یمطالعه حاضر شترها  در 

ماه  12تا  شش ینرا نسبت به سن  ی بالتر  یم غلظت کلس  داری یمعن 

ماهه  3 یشترها  خون در سرم  یم غلظت کلس  ی ا داشتند. در مطالعه 

سن،  افزایشبود و با  سنی  های گروه  سایر بالتر از  داری یبه طور معن 
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 بالی  غلظت از  ناشی را آن کرد که علت  پیداکاهش  کلسیمغلظت 

 (. 3)  انددانسته   جنینی  دوره در   کلسیم

 غیر بالغ های ماده  سرم  کلسیم  مقدار  بین  حاضر  مطالعه  در 

 بر   که   نداشت   وجود  داری معنی   اختالف   آبستن  بالغ  هایماده   و  آبستن 

 که  کرد   گزارش   پژوهشگر   این(.  14)  بود   پژوهشگران   یر سا   یافته   خالف 

 تر سنگین  و  آبستنی پیشرفت  موازات  به  سرم  کلسیم  سطح  کاهش 

 برای  تقاضا افزایش از ناشی تواندمی زایمان  زمان در و  شترها شدن 

 این   سطح  افت   و   باشد   آبستنی   دوره   در   جنین   نیاز   مورد   کلسیم   تامین

موافق با  یافته  ین ا ی، . از طرفباشدمی بینی پیش قابل  خون  در  عنصر 

 آبستن   ماده  شترهای  بین   داری معنی   تفاوت آن    در( که  2بود )   ی گزارش 

 یل پژوهشگران دل  ین که ا  نشد   پیدا  کلسیم   غلظت نظر   از   غیرآبستن  و 

 تنظیم  طریق   از   سرم   کلسیم  سطح   ی وستاز م حفظ ه   به عدم تفاوت را  

 متابولیسم و استخوان  از  کلسیم خروج کلسیم،  جذب  آندوکرینی

 . دادند  نسبت   ها استخوان 

با همه  یسهدر مقا  یردهبالغ ش  یها در سرم ماده  یم کلس  غلظت

 آن را داشت. علت  مقدار  ینبالتر  داریمعنی  طور  به شترها  هایگروه 

 یر ش  و ین جن  یمیکلس  یازهاین  ین تام  یتقاضا برا  یشتوان افزا ی را م

از خون    بیشتری   یم مقدار کلس   یروار ش   ی ها در دام   زیرا دانست،    یدی تول 

تازه متولد  های ناقه  نیازتا  شود می دفع  شیر طریقگرفته شده و از 

سرم در   کلسیم  بالیگردد که سطح    تامین  استخوانیشده به توسعه  

 . کند می   تقویتمذکور را    فرضیه مطالعه    اینماهه در    شش  زیر  های ناقه 

( ساله   چهار   تا  یک )  رشد  حال  در   نرهای  سرم  یمکلس   غلظت  بین 

گزارش   یز ن   پژوهشگرانوجود نداشت.    داری معنی  اختالف   بالغ  نرهای   و 

 سرم  کلسیم  غلظت  روی  داری معنی  تاثیر  نرها  سن  که ( 27)  کردند 

 نظر  از   داری معنی  اختالف  مختلف   سنی   های گروه   در  هاماده  ولی   ندارد

 که  کردند  گزارش  نیز  دیگران . دهند می  نشان  خود  از  کلسیم غلظت 

 کوهانه   یک   شترهای   سرم   در   کلسیم   غلظت   روی   داری معنی  تاثیر   سن 

 (.25)  نداشت 

 به  بالغ  نر شترهای در کلسیم  غلظت  مقدار حاضر  مطالعه در 

 حال در  های ماده  حتی و ماده  بالغ  شترهای  از  بالتر داری معنی طور 

 اثر   پژوهشگر   این   ، (5)   بود   دیگر   گزارشات   برخی مخالف با    که   بود   رشد 

 پژوهشگران .  دانست ی نم  داری سرم معن   یم جنس شتر را بر غلظت کلس 

 یمجنس نر و ماده شتر از نظر غلظت کلس   ین گزارش کردند که ب   یگر د 

 غلظت کلسیم  ها در ماده  دارد، اما وجود داری یدر سرم اختالف معن 

 (. 27،  22)   بودند  بالتر 

  و  رشد  حال  در  نرهای  گروه  دو  هر  با  قایسه م  در  مست  نرهای 

  بودند   برخودار   بالتری   خونی   سرم   کلسیم   غلظت   از   غیرمست   بالغ   نرهای 

  سرم  در  کلسیم  از  بالیی  غلظت (. 34بود )  یگران که موافق با گزارش د 

  علت (.  21)   است   شده   گزارش   زمستانه   های ماه   در   کوهانه   یک   شترهای 

  شاید   یابد، می   افزایش در سرم    عنصرکلسیم   غلظت   مستی   دوره   در که  این 

  یاز اسپرماتوژنز مورد ن  یند فرا  تنظیم  برای  کلسیم باشد که  دلیل  این به 

 (.  4)   یابند می   افزایش   ی ها در دوره مست و آندروژن   است 

 از  تر پایین  سنین  با شتر  های گروه همه  ینمطالعه ب  ین ا  در 

 نداشت وجود فسفر غلظت نظر  از داری معنی  اختالف یکسال،

 (05 /0>P که موافق با ) و  ها در مورد ماده یگرد پژوهشگران  یافته

 تاثیری  نیز   دیگران (.  27ساله( بود )   1/ 5  –  2/ 5)   یین پا  ین با سن   ینرها 

و  نه شش، سه،)  جوان  شترهای سرم  فسفر  غلظت بر سن افزایش از 

 و رشد  حال  در  ماده و  نر  شترهای  بین (. 3ماه( مشاهده نکردند )  12

 سرم   فسفر   غلظت  نظر   از   داری معنی   اختالف  بالغ  نرهای  و  هاماده  بین 

 (. 27)   بود موافق   دیگران   گزارش  با   که  نداشت   وجود   خون 

فسفر  یر مطالعه نشان داد که همه مقاد  ین ا  یج که نتا هرچند 

 گزارش  بحرانی سطح از بالتر شتر  مختلف هایگروه در  یسرم خون 

وجود  یقتحق  ین(، اما ا 18)  بود( mg/100 ml 5 /4) در منابع  شده

شترها نسبت به مطالعات   هایگروه سطوح فسفر سرم در همه    که  دارد 

برخوردار بود و  یینی مشابه از سطح پا  هایگروه در  ی انجام گرفته قبل

در آستانه کمبود قرار داشت که احتمال  ی حت ها گروه از  ی در برخ 

 آنها باشد.   ی مصرف ی ها فسفر در علوفه   ییناز سطوح پا   ی ناش

 وضعیت و جنس سن،: شترها  خون  سرم در  منیزیوم غلظت

 یری نرها( نتوانست تاث   یو مست   یردهیش   ی،شترها )آبستن   فیزیولوژیک 

 یزیومشترها داشته باشد. گزارش شده که غلظت من   یزیوم بر غلظت من 

 هایگروه  سایر  از بالتر  داری معنی  طور  به ماه سه  یدر سرم شترها 

 3/ 04،  2/ 6در مقابل    mg/100 ml  5 /4)   بود (  ماه   12  و  نه   شش،)   سنی 

از  ی را ناش  ماهه  سه  ی در شترها  یزیوم(، علت غلظت بالتر من 2/ 7و 

کردند که  یان و ب  اندکرده ذکر  ینی در دوره جن  یزیوممن  یغلظت بال 

 به  سازی استخوان  نظر  از  ماهه سه  یها در ناقه  یزیوممن  یبال غلظت 

 (. 3)   باشدمی اهمیت   حائز  بلوغ سمت   به  پیشرفت   موازات 

 منیزیوم  غلظت  بر   داری معنی  تاثیر   شتر   جنس   که  شده   گزارش 

 غلظت  نظر   از   را   داری ی تفاوت معن  پژوهشگران (.  5)   نداشت   خون   سرم 

(. 14)   نکردند   مشاهده  آبستن   غیر   و  آبستن   ماده   شترهای   بین  منیزیوم 

ماده  ی شترها  فیزیولوژیک مختلف  هایحالت  روی جامعی مقایسات

( انجام شد و یردهی سن و ش  یش،شکم زا  یرآبستنی،و غ  ی)آبستن 

 (. 2)   نشدسرم مشاهده   یزیوم از نظر غلظت من   داری ی تفاوت معن
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سرم خون در   یزیوم من   یر داد که مقاد   نشان مطالعه حاضر    یج نتا   

 mg/100)  شده گزارش  بحرانی سطح  از بالتر شتر مختلف  هایگروه 

ml 2 )برای ( 14)  شده  گزارش  مقادیر دیگر  از  ترپایین  اما (، 18)  بود 

 (.5/ 48  و  mg/100 ml  05 /6)   بود  غیرآبستن  و   آبستن  ماده شترهای 

 غلظت و کلر در سرم خون شترها:    یمپتاس   یم،غلظت عناصر سد   

 ی شتر بالتر از مقدار بحران های گروه در همه  سرم  یم پتاس  و  یمسد 

 عبارت   به(.  19)   بود(  5/ 13و    mmol/l  130  ترتیب، شده )به    یشنهادپ 

و  یردهی ش  ی، شترها )آبستن  فیزیولوژیک  وضعیت  و  جنس  سن،  دیگر 

 نداشت سرم شترها  یمو پتاس  یم بر غلظت سد یری نرها( تاث  ی مست 

 شترهای  در   سدیم( نشان دادند که مقدار  34)   پژوهشگران (.  1)جدول  

 مقابل در  mg/100 ml 310)  بود  غیرمست  شترهای  از  بیشتر  مست 

 هامست  از  بیشتر  ها غیرمست  در  پتاسیم غلظت  بالعکس و  ، ( 253/ 8

 تغییرات  دامنهمورد  در(. 10/ 9در مقابل  mg/100 ml 4 /16)  بود 

 های در اکثر مواقع بالتر از پژوهش  یافته ینا  سرم، پتاسیم غلظت

 سرم  در  را  پتاسیم mmol/l 6/ 0تا  3/ 69از  ای دامنه  که  است  قبلی

 کردندمختلف گزارش  پژوهشگران . بودند  کرده گزارش  شترها خونی

و  یماده )آبستن  ی شترها  فیزیولوژیک  مختلف هایحالت  و سن که 

 یرو  داری ی معن  یر ( تاث یردهی ش سن و  یش،شکم زا  یرآبستنی،غ 

و  2کوهانه نداشت )  یک یدر سرم شترها  یم و پتاس  یمغلظت سد

 شترهای  بین سدیم و پتاسیم غلظت  نظر  از  داری معنی  تفاوت (. 25

 (. 14)   نشد  مشاهده  غیرآبستن  و  آبستن   ماده 

  خون  سرم  کلر  غلظت  نظر  از  شتر  های گروه از  یچکدام ه  بین 

  در   سرم   کلر   مقدار (  14)   پژوهشی . در  نشد مشاهده    داری معنی   اختالف 

  بود   غیرآبستن   شترهای   از   بالتر   داری معنی   غیر   طور   به   آبستن   شترهای 

 (mmol/l 6 /113  106/ 26 مقابل  در ) حاضر  مطالعه  یافته  با  موافق  که  

  نسبت   مست   شترهای   سرم   کلر   غلظت   در   افزایش   دیگران   بالعکس، .  بود 

 (. 34)   کردند ( را مشاهده  152در مقابل    mmol/l  160)   مست   غیر   به 

غلظت  ییرات تغ  دامنه : شترها  خون  سرم  در مس عنصر  غلظت

 شده  گزارش  بحرانی  سطح  به  نسبت  مختلف هایگروه مس سرم در 

 (µg/100 ml  60  )نشان   مطالعه   مورد   شترهای  سرم   در  را   مس   کمبود 

 (. 31)   دهد می 

بر غلظت  داری معنی تاثیر  سن که  کردند گزارش  پژوهشگران 

 ینا   هاییافته نداشت که موافق با    شترها   خون مس در پالسما و سرم  

 مس  غلظت که  بیان داشتند یگر د  پژوهشگران (، 13 و  7مطالعه بود ) 

 سایر  به  نسبت  سال پنج از  یش ب  ی در سرم شترها داری معنی طور  به 

 آنها. بود مطالعه این هاییافته  با مخالف  که بود بالتر سنی  هایگروه 

 ممکن  بال  سن   با  شترهای   در   مس   بالی   غلظت   که   کردند   گیری نتیجه 

 از  دفع یا  کبدیذخیره غذا، مصرف  میزان  در  تفاوت  از  ناشی است 

 پژوهشگران (. 11)  باشد  مختلف  سنی هایگروه  بین  مدفوع  طریق 

بر غلظت مس سرم خون شتر ندارد  یریتاث  جنس که  کردندگزارش 

 مطالعه بود.   ین ا   های یافته ( که موافق با 11  و  7) 

گزارش کردند  پژوهشگران  حاضر، آزمایش  های یافته با  مشابه

 تغییر   شیردهی  تا   آبستنی   دوره   از   شترها  خون که غلظت مس در سرم  

 طول  در  را  سرم  مس غلظت تغییر  دیگران  مقابل  در (. 13)  کند نمی 

 اواخر   در   مس  دار معنی  کاهش   با  توام   که   کردند  مشاهده  آبستنی   مدت 

به علت انتقال  ی (. غلظت مس در آخر آبستن 15)  بود  شترها  آبستنی 

 et al.,Liu )  یابد یکاهش م   ین مادر به جن   یکبد   یره فعال مس از ذخ 

 گردد،می  بر   طبیعیبه حالت    یمان ( و دوباره سطح مس بعد از زا 1994

غلظت  دار معنی  کاهش  زیادی  موارد  در  ها،ارش گز  این  برخالف  اما 

 گزارش  آبستن  شترهای با  یسه در مقا  یرده شتران ش  ی مس پالسما 

از نظر   یرخوارگی (. بچه شتر در شکم مادر و در دوره ش 20)   است   شده

 به مادر وابسته است.   یازمس مورد ن   ینتام 

بالتر   داری معنی   طور   به   مست   نر  شترهای  در   سرم  مس  غلظت

 در  سرم مس سطح که  شده  گزارش . بود  شتر  هایگروه  یراز سا 

 در   µg/100 ml  134)   بود  غیرمست   شترهای  از   بیشتر  مست  شترهای

 (. 34)   بود  مطالعه  این   یافته   با  موافق   که ( 110  مقابل 

)به   سن  مطالعه،  این  در :  شترها   خون   سرم  در  روی  عنصر  غلظت

 بر  داری معنی تاثیر  شترها،  جنس  و ( ماه  6 از  کمتر  های ناقه  استثنای 

 سن و  جنس اثر  به  مربوط  گزارشات . نداشت  سرم  روی  عنصر  غلظت 

 ین(؛ ا 13)  است  نادر  بسیار  خون  سرم  در  روی  عنصر  غلظت  تغییر  بر 

 سنین بین  روی  غلظت که  داری یبر اساس تفاوت معن  پژوهشگران 

 تواندمی  پالسما در روی  غلظت که  کردند  بیان  دارد  شترها  مختلف 

 .باشد  شتران   سن   مناسب برای تشخیص   شاخصی

 غیرآبستن  و  آبستن  بالغ  های ماده  بین  خون سرم  ی رو  غلظت 

(، آنها 13)  بود  دیگران  گزارش  با  موافق که  داشت  دار معنی  اختالف 

آبستن و  ی آبستن نسبت به شترها  یر غ  ی که شترها  کردند گزارش 

 پژوهشگران در پالسما برخوردار بودند.  یبالتر  یاز غلظت رو  یرده ش 

از انتقال فعال  یآبستن را ناش  ی در سرم شترها ی کاهش غلظت رو 

 شترهای   در  روی  تر پایین  مقادیر(.  13دانستند )   ین پالسما به جن   ی رو 

 (.13)   باشد شیر   به   سرم   روی  انتقال  از  ناشی  شاید   شیرده 

  شتر   ختلف م   های گروه سرم در    ی مطالعه، دامنه غلظت رو   ین ا   در 

بود و در   µg/100 ml 40 بحرانی  سطح  از  تر پایین  یکسال،  از  بالتر 

  یز ن   پژوهشگران در آستانه کمبود قرار داشتند.    یکسال کمتر از    ی ها شتر 
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  اند کرده   گزارش   کوهانه  یک  شترهای   در   را   سرم   روی   پایین  های غلظت 

  مورد   شترهای   سرم   در   روی   کمبود   دلیل   که   شده   استنباط   طور این (.  1) 

  و  استفاده  مورد  گیاهان  در  عناصر  این  کمبود  از  ناشی  احتمال  مطالعه 

  که  شده  گزارش  راستا،  این  در . باشد می  آنها  رویش  محل  خاک 

به طور   ی اهل  ی ها دارند و دام  یینی پا  ی غلظت رو  ای حاره  های علوفه 

در   ی کمبود رو  پژوهشگران (. 28)  هستند  ی بالقوه مبتال به کمبود رو 

  این  کمبود  با  مرتبط ( µg/100 ml 40را )کمتر از  ی سودان  ی شترها 

  این  در (. 11)  کردند  ذکر  کشور  آن  مرتعی  های علوفه  و  خاک  در  عنصر 

نر مست و    ی سرم در شترها   ی غلظت رو   ین ب   داری معنی   تفاوت   مطالعه 

 (. 34)   بود   دیگران   های یافته   با   مغایر   یافته   این   نشد، مست مشاهده    یر غ 

 ها ماده  بین سرم آهن غلظت : شترها  خون  سرم در  آهن غلظت

 یافته داشت که موافق با  دار معنی  اختالف  رشد  حال  در  نرهای  و 

(، 27)  بود سالچهار  تا 2/ 5 ین با سن  یماده و نرها  ینب  پژوهشگران 

مختلف  فیزیولوژیک   حالت   و   سنین   با   بالغ ماده   و  نر   شترهای   بین  اما 

 کردند  گزارش   نیز  پژوهشگران دیگر .  نداشت   وجود   داری ی اختالف معن 

(. 6) ندارند سرم آهن غلظت روی  داری معنی تاثیر شترها جنس که 

جوان  یو شترها  هاماده  به  نسبت  نرها که  شده  گزارش  طرفی،  از 

 بالتری  ی آهن پالسما  داری یبه طور معن  ، مسن  ی نسبت به شترها 

 یج. مطابق بر نتا بود  مطالعه  این  هاییافته  با مخالف  که( 11)  دارند

 آهن  نظر غلظت  از  داری ی تفاوت معن یز ن  پژوهشگران حاضر  یش آزما 

 (. 34مشاهده نکردند )   مست  غیر  و  مست   شترهای  سرم   در 

 بین  میانگین  طور  به  را  سرم  یا  پالسما در آهن  غلظت  منابع

µg/100 ml  98   نتیجه   توان می   کل  در (.  29)   دهندمی   نشان  186  تا-

 سطح  از   بالتر  شتر   های گروه کرد که غلظت آهن سرم در همه    یری گ 

 ین از ا و ( 17)  بودمنابع  در ( گزارش شده µg/100 ml 110) بحرانی 

 نداشتند.   ینظر کمبود 

  فیزیولوژیک   حالت   و   جنس   سن،   شترها،   خون   سرم   منگنز   غلظت 

  ایجاد  شتر  های گروه را بر غلظت منگنز سرم در همه  داری ی معن  یر تاث 

  فیزیولوژیک  حالت  و  جنس  و  سن  که  کردند  گزارش  نیز  دیگران . نکرد 

 (.   13)   ندارد بر غلظت منگنز    داری ی معن   یر ( تاث یردهی و ش   ی )آبستن 

  ی حاصل از بررس  یج طور خالصه، نتا  به : نتيجه گيري نهايي

ورد مطالعه نشان داد که  م  ی در سرم خون شترها  ی معدن  مواد  غلظت 

دچار کمبود هستند و سطح   ی نظر عناصر مس و رو  از  یوانات ح  این 

  منگنز در آستانه کمبود قرار دارد. مقدار  یز فسفر موجود در سرم آنها ن 

  یط در شرا  لذا قرار داشت.  یینی دامنه پا  یک  در  نیز شترها خون  سرم 

  برای   ی، مرتع   یا   ی صورت دست   به شترها    پرورش و    یه تغذ   هنگام و    ی عمل 

  حاضر   آزمایش   های داده   از   توان می   تر، مناسب   تولیدمثلی   و   تولیدی   بازده 

 . کرد و مقدار کمبود عناصر را با مکمل مناسب جبران    جست   بهره 

 سپاسگزاري

  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم محترم دانشگاه  ین مسئول  از 

و مرکز    ی کشور، جهاد کشاورز   ی علوم دام   یقات موسسه تحق   خوزستان، 

امکان انجام   کردن فراهم  برای استان خوزستان  ی علوم دام  یقات تحق 

 . شود می   سپاسگزاری   پژوهش 

 تعارض منافع

 .ن تعارض در منافع گزارش نشده استبین نویسندگا
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