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 گوسفند در آن درمان و پیشگیری راهکارهای مس، کمبود اثرات بررسی

 *0کردقشالقی شاکر امین

 چکیده

 تتح و بالینی مختلف هایبیماری بروز موجب که است نشخوارکنندگان در معدنی مواد کمبود از نوعی مس، کمبود

 کاهش اسهال، ایمنی، سیستم ضعف خونی،کم پشم، کیفیت کاهش ها،بره در لرزان پشت و انزئوتیک آتاکسی مانند بالینی،

 هایامد از زیادی تعداد در کمبود این مس، کمبود ایتغذیه منشأ دلیل به. شودمی گوسفند در هااستخوان شکنندگی و وزن

 ارب به دامداران برای را زیادی خسارات و بوده گسترده زاییبرّه و دام سالمتی بر آن نامطلوب اثرات که کندمی بروز گله

 صرفم دنبال به مس اولیه کمبود دهد؛ رخ ثانویه یا اولیه صورت دو به است ممکن نشخوارکنندگان در کمبود این. آوردمی

 ثرا مصرفی خوراک از مس جذب بر که غذایی جیرة ترکیبات به آن ثانویه کمبود و مس از طبیعی حد از ترپایین مقادیر

 ایهتغذی عوامل حضور علت به دهد،می رخ هادام در طبیعی طور به که مس کمبود موارد اغلب. دارد بستگی ،گذارندمی منفی

 ولفورس و مولیبدنوم آهن، قبیل از ایتغذیه فاکتورهای این. است ثانویه نوع از دام، توسط مس جذب فرآیند در کنندهتداخل

 مرده ای ضعیف هایبره تولید ها،قوچ در تولیدمثل توانایی کاهش باعث نتیجه، در و کرده، ایجاد تداخل مس متابولیسم در

 دنی،مع مواد لیسیدنی آجرهای از استفاده با مس کمبود بروز از پیشگیری. شودمی هابره عملکرد و رشد کاهش و هامیش در

 .باشدمی مؤثر آبستنی، دوران در خصوصه ب مس، حاوی ترکیبات تزریق یا و خوراکی هایمکمل مس، رهش آهسته قرص

 رهش آهسته قرص) مس اکسید ذرات حاوی هایقرص از استفاده مس، تزریقی ترکیبات از استفاده به نیز درمان بحث در

 فرآیندهای در مس عنصر اهمیت بررسی حاضر مطالعه هدف. است شده پرداخته مس دارای هایمکمل از استفاده و( مس

 رسیبر و گله در آن تشخیص نحوة ها،بره رشد و سالمتی بر آن تأثیر کمبود، وقوع در مؤثر عوامل بررسی گوسفند، بدن

 .باشدمی مناسب درمان و پیشگیری راهکارهای

 معدنی مواد گوسفند، مس، کمبود لرزان، پشت انزئوتیک، آتاکسی :کلیدی کلمات

 33-33پیاپی(:  12)شماره  3، شماره 12دوره دامستیک؛ 
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 ؛ کردقشالقی شاکر

 ... و پیشگیری راهکارهای مس، کمبود اثرات بررسی

 0011زمستان  ، (پیاپی بیست و یک شماره) سه شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 مقدمه

 پروتئین آب، با مقایسه در کمی نظر از اگرچه معدنی مواد

 خود به را دام خوراک از ناچیزی درصد دیگر مهم ترکیبات و

 دام بدن در معدنی عناصر از یک هر ولی دهند،می اختصاص

 به دارند؛ عهده بر را متعددی وظایف و هستند اهمیت با بسیار

 کاهش بر عالوه بدن در معدنی عناصر از یک هر کمبود که طوری

 شدید، هایحالت در پشم، و شیر گوشت، همچون دامی تولیدات

(. 0931 ارزانی،) آوردمی وجود به دام سالمت برای را مشکالتی

 نشخوارکنندگان پرورش سودآوری در اصلی عامل مثل، تولید

 معدنی مواد ویژه به مغذی مواد کردن فراهم تأثیر تحت که است

 همکاران، و مسعودی طالبیان) گیردمی قرار هاآن تعادل و

 رد تشخیصی ارزش یک معدنی، عناصر به نیاز تعیین(. 0931

 امدارید اقتصاد بردپیش و ایتغذیه و متابولیکی هایبیماری روند

 توانمی خوراک معدنی ترکیبات بر اتکا با و شودمی محسوب

 الالتاخت بروز از و کرده دنبال را تولیدمثل و تولید صحیح مسیر

(. 0939 همکاران، و نوروزی) کرد جلوگیری مرتبط هایبیماری و

 یدیکل نقش روی و سلنیم مس، نظیر معدنی عناصر این از برخی

 مغیرمستقی و مستقیم طور به و داشته دام بدن ساز و سوخت در

 در کلی طور به و رویان گزینیالنه فحلی، بروز اسپرم، ساخت در

 همکاران، و مسعودی طالبیان) گذارند اثر دام عمومی سالمت

 حیاتی گوسفند پرورش سودآوری در هابره مانیزنده(. 0931

 تأثیر با هم تواندمی معدنی هایمکمل با هامیش تغذیة و است

 قطس کاهش تر،سالم هایبره تولید برای میش سالمت بر مثبت

 مواد سطح افزایش و هابره به انتقال طریق از هم و زاییمرده و

 ی،ایمن دستگاه بهتر عملکرد به تولد زمان در هابره بدن معدنی

 .شود منجر بیشتر مانیزنده و سرزندگی

 شمپ تولید منظور به بیشتر که گوسفندانی در همچنین

 برای هاویتامین و معدنی عناصر به نیاز شوند،می نگهداری

 و تاس برخوردار ایویژه اهمیت از باال کیفیت با پشم استحصال

 هاتامینوی و معدنی مواد به نیاز باشد، بیشتر دام پشم تولید هرچه

 شمپ تولید بر هاآن کمبود محدودکنندگی اثر و یافته افزایش

 (.0931 همکاران، و مسعودی طالبیان) است بیشتر

 مواد نظر از نامتعادل هایجیره با مدتی برای هادام اگر

 یادز که کندمی تغییر دام بدن در هاآن مقدار شوند، تغذیه معدنی

 عالئم پیدایش سبب هاآن کاهش و مسمومیت سبب هاآن شدن

 ارتباط در که دیگری موضوع(. 0933 خالداری،) شودمی کمبود

 دارد، اهمیت دام تولید بر هاآن آثار و غذایی مواد کمبودهای با

 و معدنی عناصر کمبود. است هاآن کمبود زمان مدت و شدت

 واردم بیشتر در و کنندمی بروز سطحی شکل به اغلب هاویتامین

 م،عالئ بروز با که جایی آن از شدید کمبودهای و هستند موقتی

 دام شدن تلف باعث یا و گیرندمی قرار درمان و شناسایی مورد

 کمبود دچار گله هایدام اغلب و دارند کمتری فراوانی شوند،می

 همکاران، و مسعودی طالبیان) هستند معدنی عناصر سطحی

0931.) 

 معدنی عناصر

 و حیوان بدن در تراکم اساس بر دام بدن نیاز مورد عناصر

 معدنی مواد دستة دو به غذایی، جیره در هاآن نیاز مورد مقدار یا

 مصرف کم معدنی مواد و( Macrominerals) پرمصرف

(Microminerals )مواد(. 0933 خالداری،) شوندمی تقسیم 

 ،(Cl) کلر ،(Na) سدیم شامل اصلی عناصر یا پرمصرف معدنی

 سولفور و( Mg) منیزیم ،(K) پتاسیم ،(P) فسفر ،(Ca) کلسیم

(S )ید شامل هاریزمغذی یا مصرف کم معدنی مواد و هستند (I)، 

 ،(F) فلوئور ،(Mo) مولیبدن ،(Se) سلنیوم ،(Cu) مس ،(Fe) آهن

 فاطمی) باشندمی( Zn) روی و( Mn) منگنز ،(Co) کبالت

 تراکم بدن در اصلی عناصر(. 0931 همکاران، و طباطبایی

 و شدبا بیشتر دام جیرة در مقدارشان بایستی و دارند بیشتری

 اینکه دلیل به هاریزمغذی. شوندمی بیان درصد برحسب

 P.P.M: Parts) میلیون در قسمت اساس بر است، کم مقدارشان

Per Million )کیلوگرم بر گرممیلی یا mg/Kg ))شوندمی بیان 

 (.0931 امرآبادی،)

 در اختالل کاهش و تولیدمثل در مصرف پر معدنی مواد

 فپرمصر معدنی مواد کمبود. دارند حیاتی نقش دام بدن عملکرد

 بستنیآ طول در پتاسیم و سدیم منیزیم، فسفر، کلسیم، جمله از

 ولیدت و جنین رشد میزان مثلی، تولید اختالالت بر مؤثر عوامل از

 آهن و مس جمله از هاریزمغذی کاهش همچنین. باشدمی شیر

 ناباروری، جمله از مثلی تولید اختالالت ایجاد در است ممکن

 غشاهای زودرس پارگی جفت، ناگهانی قطع آبستنی، کاهش

. ندباش مؤثر تولد هنگام در جنین کم وزن و زودرس تولد جنینی،

 مهمی نقش جنین خروج زمان تعیین در همچنین هاریزمغذی

 با هاریزمغذی سطح در تغییر خوارانعلف در. دارند عهده بر

 این ریگیاندازه بنابراین، است؛ مرتبط فصلی ایتغذیه تغییرات
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 و طباطبایی فاطمی) است کرده پیدا بیشتری اهمیت عناصر

 (.0931 همکاران،

 معدنی عناصر نقش

 محافظت و نگهداری قبیل از مهمی اعمال در معدنی مواد

 یم،کلس مثل عناصری کمک با دندان تشکیل و اسکلتی بافت

 اصریعن کمک با هاآنزیم فعالیت و انرژی تولید فسفر، و منیزیم

 و مکلسی عنصر کمک با شیر تولید منگنز، و روی فسفر، مثل

 لمث عناصری همکاری با عصبی سیستم و بدن پایة فعالیت

 تمشارک آهن و کبالت سولفور، کلر، سدیم، پتاسیم، منیزیم،

 (.0931 همکاران، و طباطبایی فاطمی) دارند

 کاهش جنین، سقط و رشد کاهش در معدنی مواد کمبود

 و دارد نقش ماندگی جفت و جنسی میل کاهش گذاری،تخمک

 میل کاهش منی، حجم و بیضه اندازة کاهش باعث نیز نر دام در

. شودمی دام رشد در نقص و بلوغ افتادن تأخیر به و جنسی

 در شده، جفت خون جریان اختالل باعث ایتغذیه مشکالت

 ریعس رشد با عالوه، به. شودمی جنین رشد کاهش به منجر نتیجه

 مواد مختلف هایگروه به نیاز آبستنی، آخر مراحل در جنین

 و طباطبایی فاطمی) یابدمی افزایش معدنی مواد جمله از غذایی

 (.0931 همکاران،

 اختالالت دنبال به معدنی مواد مقدار کاهش یا افزایش

 حتت معدنی عناصر که این به توجه با و گرددمی ایجاد متابولیک

 شرایط در هاآن غلظت تعیین هستند، مختلفی عوامل تأثیر

 تغییرات خصوص در را ارزشمندی اطالعات تواندمی متفاوت

 دنمای ارائه نظر مورد مختلف شرایط حسب بر مواد، این احتمالی

 (. 0931 همکاران، و طباطبایی فاطمی)

 معدنی عناصر کمبود ایجاد شرایط

 انفجار، جنگ، جمله از زیست محیط کنندة آلوده عوامل

 هایباران صنعتی، هایکارخانه از متصاعد گازهای سوزی، آتش

 رفتن بین از و مسمومیت سبب صنایع، فاضالب و اسیدی

 و حیوان و گیاه خاک، بین زیستی هایچرخه در زنده موجودات

 و کمبود باعث که شودمی هاریزمغذی تعادل در مشکالتی بروز

 محصوالت و مرتعی علوفة در ضروری معدنی مواد توازن عدم

 تواندمی پدیده این(. 0931 جعفری، و طهرانی) شودمی زراعی

 گوسفند غالباً که) را تأثیر تحت منطقة کنندة چرا هایدام

 چرسپ و مراتع علوفة چرای به بیشتر ایتغذیه لحاظ از و باشدمی

 معدنی عناصر نامناسب توازن معرض در( است وابسته مزارع

 اقلیمی، وضعیت مانند عواملی این، بر عالوه. دهد قرار دریافتی

 نبود باال خشکی، و شوری هایتنش ها،خشکسالی با رویارویی

pH هایریزمغذی کمبود باعث خاک آلی مواد کمبود و خاک 

 اصرعن کمبود به تواندمی که است شده کشور نقاط اغلب در خاک

. شود منجر کننده مصرف هایدام درنتیجه و علوفه در معدنی

 شدیدت در نیز محیطی هایتنش و پروتئین و انرژی کمبود البته

 جعفری، و طهرانی) باشدمی مؤثر دام در معدنی مواد کمبودهای

0931.) 

  دام بدن در مس نقش

 عضالت در گوسفند بدن در موجود مس نصف تقریباً 

 اردد وجود بدن هایبافت تمام در بقیه نصف و است شده متمرکز

 کبد، در اول درجه در مس(. 0931 منصور، سیاه و نوری سعادت)

 بدن دیگر هایبافت در کم مقدار به و استخوان مغز در سپس

 تولد هنگام بره بدن در شده ذخیره مس مقدار. شودمی ذخیره

 نظیر از شیر چون و است زیاد تقریباً شده، ذخیره آهن مشابه

 احتیاجات تواندمی بره، بدن در شده ذخیره مس است، فقیر مس

 منصور، سیاه و نوری سعادت) سازد برطرف نظر این از را حیوان

 از وسیعی طیف از جلوگیری و بدن رشد برای مس(. 0931

 و دباشمی ضروری هادام انواع در بالینی و پاتولوژیکی اختالالت

 و سرشار) دارد دخالت نیز نر جنس در جنسی قوای افزایش در

 هموگلوبین ساخت در کاتالیزور عنوان به مس(. 0931 همکاران،

 باطارت بدن در آهن متابولیسم با فیزیولوژی نظر از و دارد نقش

 پالسمای به هابافت از آهن انتقال مس، کمبود اثر در. یابدمی

 خون در آهن غلظت کاهش نتیجه در و یافته کاهش خون

(Hypoferremia )دام بدن در خونیکم باعث که آیدمی وجود به 

 را آهن جذب روده مجرای در موجود مس آن، بر عالوه. شودمی

 در جهت همین به و کندمی تسریع مخاطی هایسلول داخل به

 و نوری سعادت) یابدمی کاهش نیز آهن جذب مس، کمبود اثر

 پشم و مو دهندة تشکیل اجزای از کراتین(. 0931 منصور، سیاه

. ددار شرکت کراتین ساخت آنزیمی سیستم در مس و باشدمی

 بروز و کراتین ساخت در اختالل سبب مس کمبود عبارتی به

 یفیک تغییرات نیز و پشم و مو رشد و اندازه ساختمان، در نواقصی

 آنزیمی سیستم در مس شرکت دلیل به. شودمی پشم و مو در

 مو و نخی هایپشم شودمی باعث آن کمبود االستین، ساخت

 هرظا هستند طبیعی پیچش فاقد و صاف و براق شل، که مانند
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 2 و 0 تصویر در(. 0931 منصور، سیاه و نوری سعادت) شود

 تولدم) ماهه دو نر بره رأس دو پشم حالت و کیفیت تفاوت مقایسه

 دهندة نشان 0 تصویر. است گرفته صورت مغانی نژاد از( زمستان

 2 تصویر و مس کمبود اثر در پشم پیچش بدون و صاف حالت

 سم مطلوب حد که باشدمی بره پشم جعد و پیچش دهندة نشان

 .      کندمی نمایان را بره بدن

 

 یناش که سگی پشم اصطالحاً  بره، شل و صاف هایپشم -0تصویر

 یکاف ذخیرة فقدان به و باشدمی بره بدن در مس ذخیرة کمبود از

 .  گرددبرمی آبستنی دوران در مادر میش بدن در مس

 

 که طبیعی پیچش دارای و مجعد حالت به بره پشم -2تصویر

 زا مادر میش تغذیة و بره بدن مس ذخیرة مطلوب سطح نمایانگر

 . است آبستنی دوران در دارمس مکمل

 هایسلول در را تیروزین آمینواسید که تیروزیناز آنزیم

 پروتئین یک نمایدمی تبدیل مالنین سیاه رنگدانه به مالنوبالست

 س،م به گوسفند نیاز نشدن تأمین درصورت و باشدمی مس دارای

 یجادا اختالل مالنین رنگدانه ایجاد و تیروزیناز آنزیم تشکیل در

 نبد در پشم سیاه رنگدانه تحلیل سبب اختالل این. شودمی

 گوسفند هایچشم اطراف در ویژه به مو سیاه رنگ و گوسفند

 با مسمومیت در و است مشخص کامالً ایمنظره که شودمی

 سیاه و نوری سعادت) شودمی مشاهده حالت این هم مولیبدنیوم

 هایسلول فعالیت کاهش طریق از مس کمبود(. 0931 منصور،

 ،(Lysyloxidase) اکسیداز لیزیل و( Osteoblast) استئوبالست

 یرمقاد هااستخوان در. شودمی نیز استخوانی ضایعات ایجاد باعث

. شودمی استخوان قوام باعث که دارد وجود کالژن زیادی

 و هستند( Tropocollagen) تروپوکالژن ابتدا کالژن هایمولکول

 هایحلقه تشکیل با اکسیداز، لیزیل آنزیم وجود درصورت

 اویح آنزیم این. شودمی کالژن به تبدیل تروپوکالژن متقاطع،

 .شودمی استخوان نرمی باعث نتیجه در مس کمبود و است مس

 ایجاد یزن االستین در اکسیداز لیزیل آنزیم توسط اتصاالت همین

 اختهس کم نیز االستین باشد، مس کمبود دچار بدن اگر و شودمی

 باعث و شده کاسته آئورت مثل هاییرگ مقاومت از و شودمی

 (.0931 امرآبادی،) شودمی( Aneurysm) آئوریسم

 مس کمبود ایجاد شرایط

 رد مس مقدار یا که افتدمی اتفاق زمانی اصوالً مس کمبود

 و مس اولیه کمبود به منجر به که باشد، پایین دام غذایی جیرة

 بدنوممولی نظیر مس متابولیسم در کننده تداخل عوامل اینکه یا

 شودیم منجر مس ثانویه کمبود به که باشد، باال جیره در گوگرد و

 آن گیاهان مس مقدار که مراتعی(. 0911 جاللی، راضی و نوری)

1 PPM ،مس میزان که مراتعی و نکرده ایجاد کمبودی باشد 

 9 از کمتر مقادیر و مرزی حالت باشد، PPM 1 تا 9 بین هاآن

PPM جاللی، راضی و نوری) نمایدمی را مس اولیه کمبود ایجاد 

 رخ هادام در طبیعی طور به که مس کمبود موارد اغلب(. 0911

 ممتابولیس در کننده تداخل فاکتورهای حضور علت به دهند،می

 و جذب در که باشدمی گوگرد و مولیبدنوم آهن، قبیل از مس

 همکاران، و رسولی) کنندمی تداخل ایجاد مس متابولیسم

 اصلی، عناصر و هاریزمغذی بین در طورکلی به(. 0931

 باشدیم گوگرد و مس مولیبدن، بین رقابت ترینمهم و ترینبزرگ

 لیبدنمو از بیشتر مس ثانویه کمبود تشدید در گوگرد نقش که

 علوفة مس میزان هرگاه(. 0939 همکاران، و نوروزی) است

 اشد،ب باال نیز گیاه مولیبدنوم ولی باشد PPM 21 از بیشتر مرتعی

 جاللی، راضی و نوری) داشت خواهد وجود بیماری بروز احتمال

 باشد، مولیبدنوم PPM 9 حاوی هاآن گیاهان که مراتعی(. 0911

 مقدار هرگاه و کندنمی ایجاد مس کمبود نظر از مشکلی

 رد مس مقدار که صورتی در رود، باالتر فوق میزان از مولیبدنوم

 ،جاللی راضی و نوری) گرددمی ایجاد کمبود باشد، پایین جیره

 بروز بحث در جیره در مولیبدنوم و مس بین نسبت(. 0911
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 حداقل که طوری به است، برخوردار خاصی اهمیت از بیماری

 کی به پنج اطمینان محض و یک به دو گوسفند برای نسبت

 تواندمی گوگرد(. 0911 جاللی، راضی و نوری) شودمی توصیه

 کتحری مس جذب با رقابت به را جیره مولیبدنوم کم مقدار حتی

 از بیش به جیره در گوگرد مقدار هرگاه(. 0911 نوری،) نماید

111 PPM ،مس جذب از باال مولیبدنوم حضور در تواندمی برسد 

 ،جاللی راضی و نوری) آورد عمل به جلوگیری گوارش دستگاه در

 غذایی جیرة در موجود سولفور غیرآلی و آلی اَشکال(. 0911

 و شوندمی تبدیل سولفید به شکمبه هایمیکروارگانیسم توسط

 یک و شده ترکیب مس و مولیبدنوم با حاصل سولفید این

 تتراتیومولیبدات نام به تایی سه کمپلکس

(Tetrathiomolybdate )کندمی ایجاد است، نامحلول که مس .

 سم ایروده جذب کاهش سبب شکمبه در تیومولیبدات تشکیل

 دیسموتاز اکسید سوپر هایآنزیم فعالیت درنتیجه و شودمی

(Superoxide Dismutase )اکسیدازتیروزین و (Tyrosinase 

Oxidase )(. 0939 همکاران، و رسولی) یابدمی کاهش

 ادیرمق حاوی و مولیبدنوم و گوگرد از فقیر جیرة که گوسفندانی

 مادة کیلوگرم هر در گرممیلی 21 تا 02) مس از متوسطی

 مس با مسمومیت اثر در است ممکن کنند،می مصرف( خشک

 ظرن از مشابه مراتع در که گوسفندانی که حالی در شوند؛ تلف

 است ممکن کنند،می چرا گوگرد و مولیبدنوم از غنی اما مس

( Sway back) لرزان پشت بیماری به که آورند دنیا به هاییبره

 (.0939 همکاران، و رسولی) باشند مبتال مس کمبود از حاصل

 عالئم

 پشتی هایاندام در لرزش مس، کمبود عالمت بارزترین

 مقدار کاهش(. Menzir and Dessie, 2017) است کوچک هایبره

 مو و پشم رشد اختالالت با توأم اسهال و خونیکم خون، در مس

 در مس. باشدمی گوسفند در مس اولیه کمبود هاینشانه از

 شنق استخوان تشکیل در و عصبی تارهای در میلین نگهداری

 و عضالنی حرکات هماهنگی عدم آن، کمبود اثر در و دارد

 یشکنندگ و مفاصل تورم لنگش، قبیل از استخوانی اختالالت

 رد مس کمبود عصبی اختالالت. آیدمی بوجود بره در هااستخوان

 آتاکسی و نوسانی پشت یا لرزان پشت بیماری موجب هابره

 سیاه و نوریسعادت) شودمی( Enzootic ataxia) انزئوتیک

 راً ظاه نوسانی پشت و انزئوتیک آتاکسی بین(. 0931 منصور،

 ودکمب مادرزادی فرم را لرزان پشت برخی ولی ندارد وجود تفاوتی

 ستا همراه مغز در ماکروسکوپیک ضایعات بروز با که دانسته مس

 انزئوتیک آتاکسی و شودمی ظاهر مس کمبود شدید موارد در و

 نخاع دمیلیناسیون همراه که نموده تصور تأخیری شکل را

 آتاکسی و نوسانی پشت(. 0911 جاللی،راضی و نوری) باشدمی

 به خوراکی دارمس هایمکمل تجویز با هابره در انزئوتیک

 یاهس و نوریسعادت) باشدمی پیشگیری قابل آبستن هایمیش

  (.0931 منصور،

 گوسفندان در مس کمبود تشخیص

 هایبیماری تشخیص برای خوب هایشاخص از یکی

 میابک عناصر سرمی سطح تغییرات سنجش غیرعفونی، از عفونی

 تشخیص(. 0931 همکاران، و طباطباییفاطمی) است بیماران در

 یا سرم مس تعیین پایة بر دام، در مس کمبود آزمایشگاهی

 همکاران، و بیننیک) است استوار کبد مس و خون پالسمای

 حالت باشد، PPM 91 از کمتر اگر کبد در مس میزان(. 0931

 و مرزی حالت در باشد PPM 11 تا 91 بین اگر شدید، کمبود

 بیننیک) دارد قرار نرمال حالت در باشد، PPM 11 از بیشتر اگر

 11 از کمتر اگر خون، سرم در مس میزان(. 0931 همکاران، و

 تا 11 بین اگر شدید، کمبود حالت باشد، لیتردسی در میکروگرم

 از بیشتر اگر و مرزی حالت در باشد لیتردسی در میکروگرم 11

 دارد قرار نرمال حالت در باشد، لیتردسی در میکروگرم 11

 در مس میزان(. 0911 نوری، ;0931 همکاران، و بیننیک)

 کمبود نشانگر سرم لیتردسی در میکروگرم 11 تا 11 محدودة

 11 از کمتر) میکروگرم 21 تا 01 مقادیر و بوده مس ثانویه

 در مس اولیه کمبود نشانگر خون سرم لیتردسی در( میکروگرم

 مس نرمال میزان(. 0913 همکاران، و علیدادی) است گوسفند

 تغذیه کافی مس مقدار با ایجیره از که گوسفندانی سرم در

. باشدمی لیتردسی در میکروگرم 091 تا 11 بین کنند،می

 ممکن هم پشم طریق از گوسفند بدن مس میزان گیریاندازه

 زا که پشم هایرشته در مس شده گیریاندازه مقدار اما باشد،می

 دچن زمان مدت به مربوط هستند، برخوردار بیجان و مرده بافتی

 ولفولیک در گیریشکل درحال هارشته که زمانی یعنی قبل ماه

 رنشانگ مس، شده گیریاندازه مقدار این و باشدمی بودند پشم

 و علیدادی) باشدمی قبل ماه سه تا دو زمان در عنصر این سطح

 گیریاندازه که دارند عقیده محققان از ایعده(. 0913 همکاران،

 وضعیت از آگاهی جهت مناسبی معیار خون و کبد در مس توأمان

 برای خون سرم(. 0931 همکاران، و بین نیک) است دام
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 ؛ کردقشالقی شاکر

 ... و پیشگیری راهکارهای مس، کمبود اثرات بررسی

 0011زمستان  ، (پیاپی بیست و یک شماره) سه شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 قابل کتهن ولی باشد،می ترمناسب پالسما از کلینیکی هایبررسی

 از کمتر درصد 01 میزان به سرم مس مقدار که است این توجه

 درصد 1/9 میزان به شود، فریز که درصورتی و بوده پالسما مس

 طور به محاسبات در امروزه و شودمی کاسته مقدارش از دیگر

 نجپ میزان به پالسما با سرم مس میزان نمودن برابر جهت کلی

 در(. 0911 نوری،) نمایندمی اضافه سرم مس مقدار به درصد

 یرهج در مس میزان از استفاده با مس کمبود تشخیص با ارتباط

 این هب باید نشخوارکنندگان توسط شده استفاده مرتعی علوفه و

 تشخیصی ارزش مس میزان تعین فقط که شود توجه موضوع

 یزن مس با دهنده واکنش عناصر سایر که درصورتی مگر نداشته،

  (.0939 همکاران، و رسولی) گیرند قرار بررسی مورد

 مس متابولیسم بر توجهی قابل تأثیر ایروده هایانگل

 نشخوارکنندگان در مس کمبود تشخیص در بنابراین دارند،

 رایب گیرینمونه از قبل که کرد حاصل اطمینان بایستی کوچک،

 Menzir) باشند انگل از عاری نسبتاً هادام مس، وضعیت تعیین

and Dessie, 2017.) 

 به شبیه مغزی تغییرات( Border disease) بوردر بیماری

 ویروسی منشأ دارای و نمایدمی ایجاد هابره در مس کمبود

 عصبی سیستم در میلین غالف تشکیل آن طی که باشدمی

 در. نمایدمی بروز آتاکسی و شودمی مواجه اشکال با مرکزی

 نازا ایهمیش تعداد افزایش نظیر کلینیکی عالئم بوردر بیماری

 اب هایبره شده، متولد تازه هایبره بودن کوچک زایمان، فصل در

. شودمی مشاهده عضالنی غیرارادی هایلرزش و حد از زیاد پشم

 وششپ در نیز اشکاالتی عصبی، تغییرات بر عالوه بیماری این در

 راضی و نوری) گرددمی ایجاد شده متولد تازه هایبره خارجی

 (.  0911 جاللی،

 مس کمبود بروز در فصل تأثیر

 وجود خون سرم مس غلظت و فصل بین معناداری ارتباط

 ودهب متفاوت ایران مختلف مناطق با رابطه در ارتباط این اما. دارد

 ظرن به و است آمده دست به متفاوت نتایج با مختلف مطالعات و

 ایرهجی نوع و شیردهی آبستنی، بارندگی، مانند عواملی رسدمی

 سرم در مس غلظت بر است بوده گوسفندان استفاده مورد که

 از بعضی در(. 0931 همکاران، و بیننیک) باشند تأثیرگذار خون

 سم کمبود است، پایین مراتع مس که تابستان و بهار در مناطق

 که فصولی در نقاط از برخی در و شودمی مشاهده هادام در

 افزایش منطقه هایدام بین مس کمبود است، فراوان بارندگی

 گرفته انجام بررسی در(. 0911 جاللی،راضی و نوری) یابدمی

 در مس کمبود احتمال روی بر جاللیراضی و نوری توسط

 ابتال صددر بیشترین کردستان، استان سقز شهرستان گوسفندان

 پاییز لفصو در هابره بین انزئوتیک آتاکسی بروز و مس کمبود به

 حدود پاییز فصل در که طوری به است، شده گزارش زمستان و

 مس میزان دارای گوسفندان درصد 01 زمستان در و درصد 02

 دو به نسبت مقدار این که اندبوده لیتردسی در PPM 11 زیر

 ،جاللیراضی و نوری) است بوده بیشتر تابستان و بهار فصل

 ودکمب روی بر همکاران و بیننیک توسط که پژوهشی در(. 0911

 عمل به سال چهارگانه فصول در مازندران گوسفندان در مس

 زا زمستان و بهار فصل دو در گوسفندان است شده گزارش آمده

 این بهار فصل در که طوری به اند،بوده برخوردار مرزی کمبود

 در(. 0931 همکاران، و بیننیک) است بوده بیشتر کمبود

 رد مس کمبود بین معناداری ارتباط پژوهشگران برخی مطالعات

 که شده مشاهده گوسفندان سنی گروه و جنسیت با سرم

 در و اندآورده عمل به را مطالعاتی مختلف مناطق در پژوهشگران

 و ماده جنس از بیشتر نرها جمعیت سرم در مس غلظت گروهی

 علت توانمی که اندداده نشان را مورد این عکس نیز مطالعاتی

 بر حاکم شرایط و مناطق در تفاوت را نتایج در اختالف این

 همکاران، و علیدادی) کرد عنوان منطقه هر هایدام وضعیت

 در که طوری به(. Khan et al., 2006 ;0911 نوری، ;0913

 مس مرزی کمبود موارد درصد 011 همکاران، و بیننیک پژوهش

 در مس میزان کمترین و شده مشاهده ماده جنس خون سرم در

 ساله، 1 تا 1 و ساله 1 تا 1 ساله، 9 تا 0 سنی گروه سه بین سرم،

 و بیننیک) است شده گزارش ساله 9 تا 0 گوسفندان به مربوط

 همکاران، و بیننیک گرفته انجام پژوهش در(. 0931 همکاران،

 داشتند مس مرزی کمبود سرم در هم گوسفندان از درصد شش

 مرزی کمبود کبد در گوسفندان از درصد 12 کبد، در هم و

 از درصد شش. بودند نرمال سرم در که درحالی داشتند،

 رزیم کمبود سرم در که درحالی بودند، نرمال کبد در گوسفندان

 و کبد در گوسفندان از درصد 91 در مس میزان نهایتاً و داشتند

 در(. 0931 همکاران، و بیننیک) است شده گزارش نرمال سرم

 از بیشتر برابر 1/1 حدود کبد در مس مرزی کمبود فوق، مطالعه

 اینگونه موضوع این علت و بوده سرم در مس میزان مرزی کمبود

 و جذب در اختالل شدن طوالنی درصورت که است شده تفسیر

 ذخیره جمله از مس ذخایر از استفاده به شروع بدن مس، ذخیره
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 باقی ثابت خون سرم مس غلظت است ممکن اام   ،کندمی کبدی

 دهد،می رخ مس کمبود( تخلیة) مرحلة در حالت این که بماند

 کاهش نیز خون سرم در مس میزان کمبود، ادامة صورت در اما

 و بیننیک) دهدمی رخ کمبود مرحلة در حالت این که یابدمی

 (.0931 همکاران،

 مس کمبود از پیشگیری

 رمقادی وجود از اطمینان مس، کمبود از پیشگیری راه تنها

 است آبستنی پنجم ماه در هامیش غذایی جیره در مس کافی

 منابع هاآن فرعی محصوالت و غالت هایدانه(. 0933 خالداری،)

 است کم غالت کاه در آن مقدار ولی هستند مس از سرشاری

 استفاده(. 0931 منصور، سیاه و نوریسعادت ؛0933 خالداری،)

 معمول هایمکمل خوراندن معدنی، مواد لیسیدنی آجرهای از

 آهسته هایقرص از استفاده یا و عناصر تزریق معدنی، عناصر

 معدنی مواد کمبود از پیشگیری راهکارهای از معدنی مواد رهش

 مواد لیسیدنی آجرهای به آزاد دسترسی روش. باشدمی هادام در

 .شودمی سبب هادام در را متغیری هایمصرف معموالً معدنی

 کوتاه هایپاسخ معدنی، عناصر معمول هایمکمل خوراندن

 هب نیاز نیز تزریقی روش و دهدمی نشان را هامکمل این به مدت

(. 0931 فر،فدائی و عربیعلی) دارد عناصر این متوالی هایتزریق

 اثر روی بر فرفدائی و عربیعلی توسط گرفته انجام پژوهش

 نشان مهربان نژاد هایبره در معدنی مواد رهش آهسته هایقرص

 مس، مانند معدنی مواد رهش آهسته هایقرص که است داده

 ودخ فعال مواد شکمبه داخل در توانندمی کبالت و سلنیم روی،

 در را معدنی مواد وضعیت عناصر، مداوم تأمین با و کنند آزاد را

 (.0931 فر،فدائی و عربیعلی) دهند بهبود گوسفندان

 هایمیش در معدنی مواد رهش آهسته هایقرص مصرف

 هایرهب تولد وزن افزایش سبب زایش از قبل هفته شش در آبستن

 پروار نهایی وزن افزایش سبب هابره در آن مصرف و شده متولد

 روش این از استفاده. شودمی ماده و نر هایبره عملکرد بهبود و

 هک عشایری و سنتی سیستم در که هاییدام برای خصوص به

 مناسب بسیار ندارد، وجود معدنی هایمکمل از استفاده امکان

 (. 0931 فر،فدائی و عربیعلی) باشدمی

 درمان

 اردمعنی افزایش سبب مس، تزریقی و خوراکی درمان انجام

 بودکم به شدید کمبود از را وضعیت و گرددمی مس سرمی غلظت

 (. 0931همکاران، و رسولی) دهدمی تغییر مرزی

 به است ممکن تزریق نوبت یک تزریقی، درمان بحث در

 این با. باشد مؤثر ماه شش تا چهار مدت به مکمل درمان عنوان

 د،گوگر یا و سولفات مولیبدن، از ناشی مس کمبود موارد در حال

 ,Menzir and Dessie) باشد الزم است ممکن مجدد تزریق

 ،(CuCaEDTA) جمله از مس تزریقی ترکیب چندین(. 2017

[Cu(Gly)2]، [Cu(Met)2] و [Cu(Phe)2 ]مس مکمل عنوان به 

 ملمک از منبعی عنوان به هاآن کارآیی و گرفته قرار بررسی مورد

 در(. 0931 همکاران، و رسولی) است رسیده اثبات به مس

 در متعددی هایگزارش مس، درمان تزریقی شکل از استفاده

 محل در آلرژیک هایواکنش و موضعی شدید هایواکنش با رابطه

 تزریق(. 0931همکاران، و رسولی) است شده منتشر تزریق

 لمح در آبسه یا گرانولوم تورم، به منجر اغلب مس گلیسینات

 در موجود مشکل(. Menzir and Dessie, 2017) شودمی تزریق

 رد مصرفی دوز بودن نامشخص نیز خوراکی هایمکمل از استفاده

 وسطت مس متابولیسم است ممکن زیرا باشد،می متفاوت شرایط

 همین هب. گیرد قرار تأثیر تحت سلنیم و روی سولفور، مولیبدنوم،

 مس مکمل از مقدار چه اینکه خصوص در گیریتصمیم دلیل

(. 0931همکاران، و رسولی) نیست آسان همیشه است نیاز مورد

 در مس سولفات نظیر مس خوراکی هایمکمل از استفاده در

 مس اب مسمومیت مستعد گوسفند که شود توجه باید گوسفندان

 شود احتیاط مکمل باالی مقادیر مصرف در باید و باشدمی

(Menzir and Dessie, 2017 .)مصرفی آب که وقتی عالوه، به 

 امالح هایمکمل با خوراکی درمان به است نمک حاوی حیوانات

 که است شده داده نشان اینکه ضمن. دهندنمی پاسخ مس

 طریق از مس دفع و خون مس سطح حیوان، به شده وارد استرس

 مراهه بیشتری تردید با را مکمل مصرف که ساخته متأثر را ادرار

 (.0931همکاران، و رسولی) سازدمی

 هایقرص تجویز شامل مس کمبود درمان هایروش از یکی

 که است( مترمیلی 01 تا یک طول به ریز هایسیم) مس اکسید

( رهش آهسته هایقرص) شده داده قرار ژالتین هایکپسول در

 این. شوندمی آزاد مس اکسید ذرات و شده حل شکمبه در و

 برای را مس تدریج، به و گرفته قرار شیردان و نگاری در ذرات

 که مطالعاتی(. Menzir and Dessie, 2017) کنندمی آزاد جذب

 بدک در مس سطح باالبردن در مس اکسید ذرات تأثیر درخصوص

 نای بودن مؤثر از حاکی گرفته انجام مس کبدی مخزن افزایش و

 باقی شیردان در که مسی اکسید ذرات روش این در. است روش
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 ؛ کردقشالقی شاکر

 ... و پیشگیری راهکارهای مس، کمبود اثرات بررسی

 0011زمستان  ، (پیاپی بیست و یک شماره) سه شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 دگوسفن بدن در مس سطح افزایش در و شده واقع مؤثر مانندمی

 این کارآیی خصوص در گرفته انجام مطالعات در. هستند مؤثر

 درسمی نظر به نیز داشتند متفاوتی وزن و حجم طول، که ذرات

 طحس روی بر متفاوتی تأثیرات مس اکسید ذرات طول در تنوع که

 با اتذر از کارآتر بسیار یکسان، طول با ذرات و گذاشته کبد مس

 نهمچنی. کنندمی عمل کبد مس سطح باالبردن در متفاوت طول

 ذرات با زایمان از قبل هامیش درمان که است شده داده نشان

 شود،می هابره در مس کبدی مخزن افزایش باعث مس، اکسید

 مس کبدی مخزن بر تأثیری زایمان از بعد هامیش درمان اما

 (. 0931همکاران، و رسولی) ندارد

 (Copper poisoning) مس مسمومیت

 باید مس نیاز بر مازاد استفادة از گوسفند، تغذیه در

 و نوریسعادت) نشوند مس مسمومیت دچار تا کرد خودداری

 و اولیه صورت دو به نیز مس با مسمومیت(. 0931 منصور، سیاه

 هب نسبت بیشتری حساسیت از گوسفندان و دهدمی رخ ثانویه

 نقص شدید، حساسیت این اصلی علت و برخوردارند هادام سایر

 است شده عنوان گوارشی –کبدی راه از مس دفع در ژنتیکی

 مس مسمومیت اولیه نوع(. 0911 همکاران، و پوربازرگانیتقی)

 زیاد میزان به مس اگر. دهدمی رخ مزمن و حاد شکل دو به

 دح در مس دریافتی میزان اگر و حاد شکل شود، تزریق یا خورده

 یتمسموم یابد، ادامه وضعیت این مدتی برای و باشد غیرطبیعی

 بالینی هاینشانه حاد، شکل در. کندمی خودنمایی مس مزمن

 مخاط هایسلول هایپروتئین انعقاد و خراشیدگی با مرتبط

 زهمولی بحران به مربوط عالئم مزمن، شکل در و گوارش دستگاه

 از ناشی مبتال دام مرگ حاد، حالت در. نمایدمی بروز رگی داخل

 حالت در و باشدمی گوارش دستگاه درگیری از حاصل شوک

 موجب خونی،کم از ناشی( Hypoxia) اکسیژنی کم عمدتاً مزمن،

 (.0911 همکاران، و پوربازرگانیتقی) شودمی تلفات

 یعنی مس ذخیره مخزن ترینمهم مسمومیت نوع این در

 هک درصورتی و بیندمی آسیب که است اندامی نخستین کبد،

 حد از بیشتر هاآن در مس مقدار که مراتعی علوفه از گوسفند

 ظاهر دام در مس مزمن مسمومیت نماید، تغذیه باشد معمول

 21 دارای روزانه که ایجیره با گوسفند تغذیة عالوه به. شودمی

 همولیتیک یرقان یا زردی بروز سبب است مس گرممیلی 91 تا

 فوق، بیماری در(. 0931 منصور، سیاه و نوریسعادت) گرددمی

 تخریب روزگی 021 از غیرعادی شکل به قرمز هایگلبول

 صفراوی هایرنگدانه ذخیره نظر از را خود قدرت کبد و شوندمی

 نای دلیل همین به. دهدمی دست از قرمز گلبول تجزیة از حاصل

 حیوان پوست و شوندمی متراکم خون پالسمای در هارنگدانه

 (.0931 منصور، سیاه و نوریسعادت) رسدمی نظر به پریده رنگ

 کلی گیرینتیجه

 سالمت در مس معدنی عنصر شده، ذکر مطالب به توجه با

 به توجه و داشته باالیی اثرگذاری آن وریبهره افزایش و دام

 ضروری امری دامداران برای مس عنصر به دام نیاز تأمین

 با مختلفی هایدرمان مس کمبود برای اگرچه. باشدمی

 یا بیماری هر مانند اام  ،دارد وجود مطلوب هایاثرگذاری

 اب بایستی دامداران و بوده پیشگیری راهکار بهترین ایعارضه

 هب اقدام ،(دستی یا مرتعی) دام بدن نیازهای تأمین نوع به توجه

 خود دامپروری واحد شرایط با متناسب پیشگیری روش اتخاذ

 ،ایتغذیه اصول رعایت با را آن بعدی هاینسل و خود گلة و کرده

 .دهند قرار باالیی سطح در سالمتی نظر از

 منابع

 زا چراکننده دام روزانه نیاز و علوفه کیفیت"(. 0931. )ح ارزانی،

 .ایران تهران، دوم، چاپ تهران، دانشگاه انتشارات ".مرتع

. "نشخوارکنندگان در مس کمبود"(. 0931. )ر.ا امرآبادی،

 تبدیلی صنایع و کشاورزی اقتصادی، علمی، نامةهفته

 .11 - 12 ،911 ،دامدار

 ی،ساسان ،.ج هالن، اشرفی ،.ج آملی، ساالر ،.ت بازرگانی، پورتقی

 نوع از مس مزمن مسمومیت"(. 0911. )ا جمالی، و. ف

 بادآ خاتون منطقه گوسفندان در باال تلفات با همراه اولیه

 ،دام هایبیماری و بهداشت مجله. "کرمان استان بابک شهر

9(0)، 11 - 11. 

 انتشارات. "بز و گوسفند پرورش اصول"(. 0933). م خالداری،
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 شهرستان مراتع خاک و علوفه آهن و گوگرد مولیبدنوم،
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Abstract  

Hypocupremia is a type of ruminant's inorganic deficiency that brings about various clinical 

and subclinical diseases such as enzootic ataxia and swayback in lambs as well as reduction of 

wool quality, anemia, immunosenescence, diarrhea, weight-losing and cripple ail in sheep. Due 

to the nutritional origin of hypocupremia, this kind of deficiency appears in a considerable 

number of the flock, and its undesirable effects on the flocks' health and lambing are extensive 

and cause the stockman to sustain a considerable loss. This deficiency in ruminants may occur 

in two forms primary and secondary. Primary hypocupremia develops as the result of subnormal 

feed intake of copper, whereas secondary hypocupremia depends on ration mix, which has 

negative effects on copper intake from feedstuff. Hypocupremia which often develops in 

animals naturally is of secondary type due to the presence of nutritional factors interfering with 

animals' copper intake process. The nutritional factors, such as Ferritin, molybdenum, and 

sulfide, interfere with copper metabolism; consequently, causing reproduction ability reduction, 

weak or dead lambs in ewes, and reduction of growth and function of lambs. In order to prevent 

hypocupremia, making use of inorganic lickable blocks, copper sustained-release tablets, 

dietary supplements as well as injection of copper compounds, particularly during the pregnancy 

period, can be influent. In the treatment field, the use of injectable copper compounds, cuprous 

oxide-contained tablets (sustained-release tablets), and copper-contained supplements are 

recommended. The present study investigated the significance of copper in sheep's metabolism, 

studied factors affective on hypocupremia and its influences on lambs' health and growth, as 

well as its diagnosis method in the fold, and finally, consider prevention alternatives and 

treatment. 
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