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 سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزي

 مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور  

 

 اوایل و آبستنی اواخر سیستانی گاوهای در معدنی های بود بیش و کمبود شناسایی عنوان پروژه: -

 شیردهی

 115-13-13-2 -960664شماره مصوب پروژه :  -

 --عنوان طرح: -

 --شماره مصوب طرح: -

 تهرانی مصطفی علی و نام خانوادگي نگارنده/ نگارنده گان: نام -

 --نام و نام خانوادگي مجري مسئول)اختصاص به پروژه ها و طرح هاي ملي و مشترک دارد(: -

 تهرانی مصطفی علینام و نام خانوادگي مجري/ مجریان:  -

 :ناظران خانوادگينام ونام  -

 نام و نام خانوادگي مشاور)ان(: -

 -فر زاهدی مجتبی -غالمی حسین -رضایی مرتضی  -صابر کیخا مرتضینام و نام خانوادگي همكاران:   -

  کوچکی علیرضا -امیرصادقی مهدی -آقاشاهی علیرضا

 استان سیستان و بلوچستانمحل اجرا:  -

 1/7/1396  تاریخ شروع: -

  سال 2مدت اجرا:  -

 : ناشر -

 (: تيراژ)شمارگان -

 : انتشار تاریخ -

 و اطالعات مركز در           59701 شماره با       23/3/1400  مورخ در اثر این -

 . است رسيده ثبت به كشاورزي علمي مدارک

 .است بالمانع  مأخذ ذكر با نمودارها و ها منحني جداول، تصاویر، مطالب، نقل. است محفوظ چاپ حق



 چكيده :

هامون، مصرف ناكافي مواد مغذي مي تواند عامل با توجه به پوشش گياهي ضعيف نواحي پيرامون حوزه دریاچه 

مهمي براي عملكرد پایين گاوهاي سيستاني باشد. تحقيق حاضر به منظور شناسایي وضعيت عناصر معدني در گاوهاي 

اي طبيعي این منطقه انجام شد. در اواخر فصل بهار از چهار ناحيه انتخابي از هاي علوفهسيستاني مصرف كننده گونه

، نمونه برداري از شش گونه علوفه اي عمده مورد مصرف تان شامل صابري، لرگ باغ، كوه خواجه و زهکدشت سيس

 Aeluropus، بوني یا چمن شور  Cyperus rotundusاشک  ،Phragmetes australisني گاوهاي سيستاني شامل 

lagopoides،  سرشاخه گزTamarix spp،  تزگCyperus longus  ارزن وحشي  وSetaria sp  ، در هر ناحيه به

طور تصادفي با سه تكرار، هر یک از تركيب پنج پایه گياهي انجام شد و سپس تكرارهاي داراي گونه و ناحيه یكسان 

ي غذایي پرمصرف از نظر عناصر معدننمونه نهایي به دست آمد و پس از هوا خشک و آسياب كردن  12با هم تركيب و 

سدیم، فسفر، منيزیم،  م،يكلساتمي تجزیه گردید. ميانگين غلظت عناصر پرمصرف با دستگاه جذب  مصرفو كم

، 37/17نيم در نواحي به ترتيب سل وكبالت  ،موليبدن منگنز،مس،  ،يرومصرف آهن، عناصر كم و گوگرد پتاسيم،

 18/0و  21/0، 43/0، 2/93، 8/72، 0/20، 2/820گرم در كيلوگرم و  49/9، 22/14، 13/3، 40/15، 85/6، 78/0

گرم در كيلوگرم  01/5، 40/14، 59/3، 85/17، 35/6، 77/0، 14/12گرم در كيلوگرم و در گونه هاي علوفه اي ميلي

گرم در كيلوگرم بود. مقایسه غلظت عناصر معدني گياهان ميلي 16/0و  19/0، 32/0، 4/122، 8/64، 5/18، 0/1106و 

آبستني و اوایل شيردهي كمبود معني دار فسفر و كمبود حاشيه اي موليبدن، علوفه اي نواحي مختلف با نياز اواخر 

منگنز و گوگرد وجود داشت. كلر در نواحي صابري و كوه خواجه، كلسيم، منيزیم و گوگرد در كوه خواجه، مس، 

گز، پتاسيم روي و كبالت در زهک و آهن در لرگ باغ مقادیر باالتري داشتند. كلسيم، منيزیم و گوگرد در سرشاخه 

بود برخي عناصر و سدیم در ارزن، آهن در بوني و مس، روي، منگنز و موليبدن در ني مقادیر باالتري داشتند. بيش

درصد از گونه هاي علوفه اي  83معدني شامل كلسيم، منيزیم و گوگرد در سرشاخه گز، پتاسيم در ارزن و آهن در 

بود ي چراكننده از علوفه حاشيه هامون در معرض كمبود فسفر و بيشمشاهده شد. نتایج نشان داد كه گاوهاي سيستان

آهن قرار دارند كه مي تواند موجب تاثير منفي بر متابوليسم انرژي، پروتئين و برخي عناصر مثل مس، روي، كبالت و 

 سلنيم شود.
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