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 چکیذُ:

ّاي هٌطقِ هْزاى در اعتاى ايالم تا اعتفادُ اس تحقیق حاضز تِ هٌظَر تعییي كوثَد ٍ عذم تَاسى عٌاصز هعذًی در دام

علَفِ ٍ خَى گَعفٌذاى اًجام گزفت. در ايي  اطالعات هَجَد اس آب ؽزب دام ٍ دادُ ّاي حاصل اس تجشيِ خاك،

اعتاى اتتذا ؽْزعتاى ّاي هختلف اس لحاظ تزاكن جوعیت داهی ؽٌاعايی ٍ عپظ هٌطقِ صالح آتاد ؽْزعتاى هْزاى تا 

اًجام گزفت. در  ايي هٌطقِگیزي در دٍ هزتع اصلی زاكن دام ٍاتغتِ تِ علَفِ هزتعی اًتخاب گزديذ. ًوًَِتزيي تتیؼ

ّاي هختلف  دٍ ًوًَِ خاك ٍ عِ ًوًَِ علَفِ جوع آٍري گزديذ. اس عِ گلِ گَعفٌذ تا جوعیت ّز هزتع اس هکاى

گزديذ. كلیِ ًوًَِ ّا اس لحاظ عٌاصز هعذًی  ًوًَِ خَى اس طزيق ٍريذ ٍداج جوع آٍري 10راط ّز كذام  60حذاقل 

ّاي هزتثط تجشيِ گزديذًذ. اطالعات گشارػ ؽذُ اس آب، خاصیت قلیايی هتَعط، ّذايت اي يا عايز فزاعٌجِتغذيِ

دار هَاد آلی، الکتزيکی )ؽَري( ًاچیش ٍ عطح پايیٌی اس كل هَاد جاهذ هحلَل را ًؾاى داد. تجشيِ خاك كوثَد هعٌی

-غین ٍ هٌیشين، ؽَري ًاچیش ٍ خاصیت قلیايی هتَعطی را ًؾاى داد. تزكیة ؽیویايی علَفِ تیاًگز كوثَد هعٌیفغفز، كل

دار هٌیشين ٍ علٌین ٍ كوثَد حاؽیِ اي اي فغفز ٍ يذ تَد. تا تجشيِ هعذًی خَى كوثَد هعٌیدار هظ ٍ كوثَد حاؽیِ

يذ تا  فغفز ٍ ِ در گَعفٌذاى هٌطقِ تحت تزرعی كوثَد هظ،هٌگٌش ٍ يذ هؾاّذُ گزديذ. ًتايج ايي تحقیق ًؾاى دادًذ ك
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 هقذهِ    

اص  اػتبى ایالم اص هٌبعقي اػت مِ گَػفٌذ ثِ ػٌَاى دام غبلت

تش ثِ چشاي ػلَفِ هشاتغ ٍ پغ چش هضاسع لحبػ تغزیِ اي ثيؾ

ٍاثؼتِ ّؼتٌذ. ػَاهل آلَدُ مٌٌذُ هحيظ صیؼت دس ایي هٌغقِ هثل 

ّبي خٌگ، اًفدبس، آتؾ ػَصي، گبصّبي هتؼبػذ اص مبسخبًِ

كٌؼتي، ثبساى ّبي اػيذي ٍ فبضالة كٌبثغ ػجت هؼوَهيت ٍ اص 

بي صیؼتي ثيي خبك، گيبُ ٍ ّثيي سفتي هَخَدات صًذُ دس چشخِ

حيَاى ٍ ثشٍص هـنالتي دس تؼبدل هَاد سیض هغزي ؿذُ مِ ثِ تجغ 

آى هي تَاًذ ثبػث موجَد ٍ ػذم تَاصى هَاد هؼذًي ضشٍسي دس 

ٍ ایي پذیذُ هي  (6)ّبي هشتؼي ٍ هحلَالت صساػي ؿَد ػلَفِ

تأثيش سا دس هؼشم تَاصى ّبي چشامٌٌذُ هٌغقِ تحتتَاًذ دام

بػتِ ػٌبكش هؼذًي دسیبفتي قشاس دّذ. ػالٍُ ثش ایي، ػَاهلي ًبهٌ

ّب، تٌؾ چَى ٍضؼيت اقليوي غبلجبً خـل، هَاخِْ ثب خـنؼبلي

خبك ٍ موجَد هَاد آلي  pHّبي ؿَسي ٍ خـني، ثبال ثَدى 

ّبي خبك دس اغلت ًقبط مـَس اص خبك ثبػث موجَد سیضهغزي

َد ػٌبكش هؼذًي ( مِ هي تَاًذ ثِ موج16خولِ ایالم ؿذُ اػت )

ّبي هلشف مٌٌذُ هٌدش ؿَد. ّبي هٌغقِ ٍ دس ًتيدِ دامدس ػلَفِ

ّبي هحيغي ًيض دس تـذیذ الجتِ موجَد اًشطي ٍ پشٍتئيي ٍ تٌؾ

 (.  34ٍ  28، 26موجَد هَاد هؼذًي دس دام هؤثشًذ )

موجَدّبي تحت ثبليٌي ػٌبكش هؼذًي دس دام ثِ دليل ًذاؿتي 

كَست مبّؾ تَاى تَليذي ٍ تَليذ ػالهت هـخق هؼوَالً ثِ 

هثلي ثشٍص ًوَدُ ٍ خؼبست اقتلبدي صیبدي سا ثش داهذاساى تحويل 

ّبي ایي اػتبى مٌذ. دس هَسد موجَد ػٌبكش هؼذًي دس دامهي

موجَد هغ دس گضاسؿبت اًذمي اسائِ ؿذُ اػت، ثب ایي حبل 

( ثش سٍي غلظت ػشهي ٍ مجذي هغ 1374پظٍّؾ یبػوي )

ٍ موجَد فؼفش، هٌيضین ٍ هغ دس پظٍّؾ خؼفشي  گَػفٌذاى ایالم

ّبي هشتؼي ایالم هـبّذُ ( ثش سٍي تشميت ؿيويبیي ػلَف1389ِ)
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Assessing mineral status of soil, forage and sheep blood in Mehran region of Ilam province 

By: 

A. Mostafa Tehrani, Animal Science Research Institute, AREEO, Karaj, Iran and H. Jafari, 

Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ilam, Iran 

This research conducted to determine deficiency or imbalances of minerals in livestock of Mehran 

region of Ilam province using available informations of drinking water and data from analysis of 

soil, forage and blood. In this province, at first, different counties were explored regarding livestock 

density and then the Salehabad area of Mehran County was designated as a region with the highest 

livestock density relied on rangeland forage. Sampling was performed in two main pastures around 

this region. In each pasture from different places two soil samples and three forage samples were 

collected. From three sheep flocks with minimum 60 heads, 10 blood samples were collected via 

jugular vein by evacuated tubes. All of samples were analyzed for nutritive minerals or other related 

parameters. Reported water chemical composition showed moderate alkaline property, slight 

electrical conductivity (salinity) and low level of total dissolved solids. Soil analysis showed 

significant deficiencies of organic matter, phosphorus, calcium and magnesium, very slight salinity, 

and moderate alkaline property. Forage chemical composition expressed significant copper 

deficiency and marginal deficiencies of phosphorus and iodine. With blood mineral analysis, 

significant deficiencies of magnesium and selenium and marginal deficiencies of manganese and 

iodine were observed. The results of this research indicated that in the sheep of the region under 

study it is likely occurring phosphorus, copper and iodine deficiencies more than other minerals. 
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دس هغبلؼبت ثبليٌي هختلف دس گلِ ّبي گَػفٌذ دس ؿذُ اػت. 

خَصػتبى، مشدػتبى، آرسثبیدبى ؿشقي ٍ غشثي، اكفْبى ٍ هـْذ 

ٍ  20، 19، 18، 17، 15، 14، 13، 8موجَد هغ هـبّذُ ؿذُ اػت )

ّبي گَػفٌذ داؿتي اػتبى هشمضي موجَد دس گلِ. ّوچٌيي، (37

(. ػالٍُ ثش ایي، 12اي ػلٌين ٍ یذ گضاسؽ ؿذُ اػت ) حبؿيِ

( 9موجَد فؼفش، هٌيضین ٍ هغ دس هشاتغ ًيوِ اػتپي ػويشم اكفْبى )

ّبي هشتؼي ، موجَد ؿذیذ فؼفش، ػذین، هغ ٍ سٍي دس گًَِ

اي فؼفش ٍ هغ ( ٍ موجَد حبؿي11ِ)هٌغقِ چْبسهحبل ٍ ثختيبسي 

 (.4ٍ  3ّبي هشتؼي اػتبى ػوٌبى گضاسؽ ؿذُ اػت )دس ػلَفِ

تؼييي موجَد یب ػذم تَاصى هوَاد هؼوذًي دس   ّذف اص تحقيق حبضش 

گَػفٌذاى هٌغقوِ هْوشاى دس اػوتبى ایوالم ثوب اػوتفبدُ اص اعالػوبت        

هَخووَد آة ٍ هووَاد خووَسامي ٍ تدضیووِ خووبك، ػلَفووِ ٍ خووَى   

 ى ایي هٌغقِ ثَد. گَػفٌذا

 هَاد ٍ رٍػ ّا     

ثشاي اًتخبة هٌبعق هٌبػت ثشاي ثشسػي ٍضؼيت ػٌبكش هؼذًي دٍ 

ٍیظگي هْن هذ ًظش ثَد. اٍل هٌبعقي مِ داساي پَؿؾ گيبّي 

هٌبػجي ثشاي چشاي دام ثبؿٌذ ٍ دٍم تشامن داهي قبثل تَخْي 

هٌبعق داؿتِ ثبؿٌذ. دس اػتبى هَسد ثشسػي، ثب تَخِ ثِ اعالػبت 

هختلف اص لحبػ تؼذاد ٍ ًَع دام ٍ ًَع ٍ هيضاى پَؿؾ گيبّي، 

ميلَهتشي خٌَة  40هٌغقِ كبلح آثبد ؿْشػتبى هْشاى حذٍداً دس 

غشة ؿْش ایالم ثب تَخِ ثِ داؿتي تشامن دام ثبال ٍ ٍاثؼتگي ثِ هشتغ 

دسكذ  70ّبي ایي هٌغقِ دس عَل ػبل حذٍداً  اًتخبة گشدیذ. دام

عشیق چشاي هشاتغ ٍ ثبقي آى سا اص عشیق تغزیِ  خيشُ خَد سا اص

گيشي دس دٍ هشتغ مشدًذ. ًوًَِدػتي ثب مبُ ٍ خَ دسیبفت هي

اكلي اعشاف ایي سٍػتب اًدبم گشفت. دس ّش هشتغ اص ًقبط هختلف 

ثِ عَس تلبدفي دٍ ًوًَِ خبك ٍ ػِ ًوًَِ ػلَفِ ثِ عَس هخلَط 

سي گشدیذ. گًَِ-اص پالت ثِ اثؼبد یل هتش دس یل هتش  خوغ آٍ

Gundelia sp. ّبي غبلت هشاتغ ایي هٌغقِ ؿبهلErundium  ،

sp.Stipa arabia ،Plantago sp. ،Salvia sp. ،   ،

Medicago sp.Ankyriopetallum sp.  ٍ  .ثَدًذ 

دس فلل تبثؼتبى اص ػِ گلِ گَػفٌذ چشا مٌٌذُ ػوذُ اص  هشتغ ٍ 

 10سأع ّش مذام  60اص ًظاد مشدي ثب خوؼيت حذاقل  پغ چش

سأع هيؾ ثِ عَس تلبدفي اًتخبة ٍ ًوًَِ خَى اص ٍسیذ ٍداج 

ّبي ثذٍى هبدُ ضذ اًؼقبد خوغ آٍسي گشدیذ. ًوًَِ-تَػظ لَلِ

ّبي خَى ثِ آصهبیـگبُ هٌتقل ٍ ثؼذ اص اًؼقبد ثب دػتگبُ ػبًتشیفيَط 

خذا ٍ تب صهبى تدضیِ دس دٍس دس دقيقِ ػشم آى ّب  3000ثب دٍس 

گشاد دسخِ ػبًتي -20ليتشي دس دهبي هيلي 5/1ّبي هينشٍ تيَح

ّب ثب رخيشُ گشدیذ.  تشميجبت ؿيويبیي خبك ٍ پشٍتئيي ػلَفِ

( تؼييي گشدیذًذ. اًشطي قبثل 22) ّبي AOACاػتفبدُ اص سٍؽ

هتبثَليؼن ثب اػتفبدُ اص سٍاثظ پيـٌْبدي مويتِ دائوي مـبٍسصي 

( ثشآٍسد گشدیذ. دیَاسُ 1983( ٍ اٍدي ٍ ّونبساى )1990ليب)اػتشا

ػَػت ٍ ػلَلي ٍ دیَاسُ ػلَلي ثذٍى ّوي ػلَلض ثب سٍؽ ٍى

( هَسد ػٌدؾ قشاس گشفت. ػٌبكش هؼذًي ًوًَِ 1991ّونبساى )

ػلَفِ ٍ خَى ثب دػتگبُ خزة اتوي اًذاصُ گيشي   ّبي خبك،

ّبي ب ػبیش فشاػٌدِّب اص لحبػ ػٌبكش هؼذًي یؿذًذ. مليِ ًوًَِ

هشتجظ تدضیِ گشدیذ. اعالػبت تدضیِ ؿيويبیي آة هْشاى اص عشیق 

گضاسؽ اداسُ مل هحيظ صیؼت اػتبى مؼت ؿذ. مليِ دادُ ّب دس 

( 2001) هشتت ؿذُ ٍ ثب ًشم افضاس آهبسي Excel SASثشًبهِ 

 یل ًوًَِ اي اًدبم گشدیذ. tآصهَى آهبسي 

 

 (n;1هٌطقِ تحت تزرعی در ايالم )تزكیة ؽیویايی آب   -1جذٍل 

2مل هَاد خبهذ هحلَل  1ّذایت النتشیني pHهٌغقِ

45/791/0583 3هْشاى

 4ػغَح ثحشاًي
5/8 >  

5/6<  
3 >2000 >

 ثش اػبع گضاسؽ -3هيلي گشم دس ليتش؛  -2ؿبخق ؿَسي ثش حؼت هيلي هَع ثش ػبًتي هتش؛  -1

 (1998اقتجبع ؿذُ اص خبمَثؼَى ٍ ّونبساى ) -4اداسُ مل هحيظ صیؼت اػتبى ایالم؛  
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 ًتايج ٍ تحث     

اعالػبت هَخَد دس خلَف تشميت ؿيويبیي آة ؿوشة دام دس    

دس هيووبًگيي  ًـووبى داد مووِ pH 1ؿْشػووتبى هْووشاى عجووق خووذٍل   

ّذایت النتشیني ثِ ػٌَاى قشاس داؿت.  5/8تب  5/6هحذٍدُ عجيؼي 

ؿبخق ؿَسي ٍ مل هَاد خبهذ هحلَل ػغح پبیيٌي سا ًـوبى دادُ   

هيلي هَع ثش ػبًتي هتش  3تش اص ٍ دس هحذٍدُ عجيؼي )ثِ تشتيت من

 (. 25هلي گشم دس ليتش( ثَدًذ ) 2000ٍ 

لظت ػٌبكش هؼذًي آة هْشاى ّبي قبثل گضاسؿي اص غّش چٌذ دادُ

دس دػتشع ًجَد، ٍلي ثشسػوي هتوَى ػلووي حوبمي اص آى ثوَد موِ   

ػٌبكش هؼذًي آة هؼوَالً دس ػغَح تأثيش گزاس ثوش ٍضوؼيت هوَاد   

 (. 41ٍ  29هؼذًي دام ًيؼتٌذ )

 2خلَكيبت خبك هٌبعق تحت ثشسػوي دس هْوشاى عجوق خوذٍل   

غَح ، ّوذایت النتشینوي، ًؼوجت خوزة ػوذین، ػو   pHًـبى داد 

توش اص   )ثِ تشتيوت مون    هٌگٌض، آّي، سٍي ٍ هغ دس هحذٍدُ عجيؼي

ٍ  1% 5/2، 5تش اص دسكذ ٍ ثيؾ13  هيلي هَع ثش ػبًتي هتش، 4، 5/8

ٍلي هبدُ آلوي، فؼوفش قبثول خوزة،    هيلي گشم دس ليتش( ثَدًذ.  3/0

ِ  100ملؼين ٍ هٌيضین دس  >/05ّوب پوبیيي توش )   دسكذ ًوًَو 0  P)  اص

هيلوي    30ٍ  71، 17دسكوذ ٍ    2توش اص   شتيوت مون   ػغح ثحشاًي )ثِ ت

(. یؼٌووي موجووَد ػٌبكووش   24ٍ  23، 36، 35گووشم دس ليتووش( ثَدًووذ ) 

ملؼين ٍ هٌيضین دس خبك هٌبعق تحوت ثشسػوي هْوشاى قبثول    فؼفش،

ٍ  pH  54/7اًتظبس اػت. توبیل خبك ثِ ٍضؼيت قليبیي ثب هيبًگيي

ٌذُ ایي ثَد دسكذ ًـبى دّ 51/0موجَد هَاد آلي خبك ثب هيبًگيي 

مِ دس هٌبعق تحت ثشسػي هْشاى، خزة ثشخي ػٌبكش هؼذًي هثل 

( موِ   16ٍ  1هغ ٍ هٌگٌض دس گيبّبى هٌبػوت ًيؼوت )     آّي، سٍي،

ًْبیتًب هي تَاًوذ هٌدوش ثوِ موجوَد ػٌبكوش هؼوذًي فوَا دس گيبّوبى         

 هشتؼي ایي هٌبعق ؿَد. 

ّوبي هٌوبعق تحوت ثشسػوي دس هْوشاى عجوق   تشميت ؿيويبیي ػلَفِ

ًـبى داد اص هيبى ػٌبكش هؼذًي، ػوغَح ملؼوين، هٌيوضین،    3ل خذٍ

آّي، سٍي، هٌگٌض، هَليجذى، مجبلت، ٍ ػولٌين دس هحوذٍدُ عجيؼوي   

ٍ  14/0  ،5/0، 14، 28، 18دسكذ ٍ  1/0ٍ  3/0تش اص )ثِ تشتيت ثيؾ

هيلي گشم دس ميلَگشم( ثوَد، دس حوبلي موِ دس هوَسد فؼوفش،    12/0

ِ    100 ، 83ٍ، 50هغ، ٍ یذ ثِ تشتيت  ّوب دس هحوذٍدُ   دسكوذ ًوًَو

هيلوي گوشم دس    5/0ٍ  7دسكوذ ٍ    2/0توش اص   ثحشاًي )ثِ تشتيت مون 

مِ اص ایي ػِ، تفبٍت هيبًگيي هوغ ٍ یوذ ثوب    (32ميلَگشم( ثَدًذ )

. ثب تَخِ ثِ ایي مِ ػوغَح   (P >05/0داس ثَد )ػغح ثحشاًي هؼٌي

اص ػوغح   گوشم دسميلوَگشم(   هيلوي  71/1ّب )هيبًگيي هَليجذى ػلَفِ

-داسي پبیييگشم دسميلَگشم( ثِ عَس هؼٌيهيلي 5ػويت هَليجذى )

ّوب ًووي تَاًوذ ًبؿوي اص هَليجوذًَصیغ   تش اػت، موجَد هغ ػلَفِ

)هؼوَهيت ثب هَليجذى( ثبؿذ ٍ احتوبالً موجَد خزة گيبّي هغ ثِ 

pH   دس ایوي   ٍ هوَاد آلوي    دليل ٍضؼيت ًبهٌبػت خوبك اص لحوبػ

(. موجَد هغ ٍ فؼفش هـبّذُ ؿوذُ   41 ٍ 29پبػخ دخيل هي ثبؿذ )

ّوبي قجلوي ٍضوؼيت ػٌبكوش هؼوذًي   دس آصهبیؾ حبضش ثوب ثشسػوي   

چْبسهحوووبل ٍ   (،5ّوووبي ایوووالم )ّوووبي هشتؼوووي دس اػوووتبىػلَفوووِ

( هغبثقت 10( ٍ گلؼتبى )4ٍ  3ػوٌبى )  (،9)  اكفْبى(،   11) ثختيبسي

داؿت. موجوَد یوذ ػلَفوِ ّوبي هٌوبعق ثشسػوي ؿوذُ دس آصهوبیؾ         

ِ حبضوووش  اي ٍ ثوووب تَخووِ ثوووِ ٍاقوووغ ؿووذى ایوووشاى دس هٌغقوووِ  خبٍسهيبًوو

هتؼذد اص موجَد یذ خبك ٍ آة  هَاسداي ؿشقي مِ دس آى هذیتشاًِ

هَسد اًتظبس   (،44ّبي موجَد یذ گضاسؽ ؿذُ اػت )ٍ ثشٍص ثيوبسي

. هغبلؼبت گزؿتِ دس خلَف ٍضؼيت یذ دس گَػوفٌذاى   هي ثبؿذ

تبى اكفْبى ًيض اًؼنبػوي   داؿتي اػتبى هشمضي ٍ گبٍّبي ؿيشي اػ

 2ّب ٍ خَساك هلشفي دام سا دس ثش داؿتٌذ )اص موجَد یذ دس ػلَفِ

ّب دس آصهبیؾ حبضشاگشچِ دس هحذٍدُ پشٍتئيي خبم ػلَفِ(. 12ٍ 

دسكذ( ًجَد، ٍلي ثشاي تأهيي حذاقل احتيبخبت  7ثحشاًي )موتش اص 

دسكذ( دس ؿوشایظ حؼوبع فيضیَلوَطیني    12پشٍتئيي گَػفٌذاى )

لوزا   . (32ًبمبفي ثَد ) ؿيشدّي ٍ اٍاخش آثؼتٌي   ٍساى سؿذ، اٍایلد

گَػفٌذاى چشامٌٌذُ اص ػلَفِ ّبي هشتؼي هٌغقِ تحت ثشسػي هوي   

تَاًٌذ ثب موجَد پشٍتئيي هَاخِ ؿًَذ. ثشآٍسد اًشطي قبثل هتبثَليؼن 

 0/2ّب پبیيي تش اص ػوغح ثحشاًوي   دسكذ ًوًَِ 67ّب ًـبى داد ػلَفِ

ّبي هَسد ثشسػي تأهيي مٌٌذُ ميلَگشم ثَدُ ٍ ػلَفِهگبمبلشي دس 

هگبمبلشي  2/2حذاقل احتيبخبت اًشطي قبثل هتبثَليؼن گَػفٌذاى )

 (.  32دس ميلَگشم( دس ؿشایظ حؼبع فيضیَلَطیني ًيؼتٌذ )

ّووبي هٌووبعق هووَسد ثشسػووي دس   تشميووت ػٌبكووش هؼووذًي خووَى دام 

ي ٍ ًـووبى داد غلظووت آّووي، سٍ 4ؿْشػووتبى هْووشاى عجووق خووذٍل 
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 30ٍ  60، 100توووش اص مجبلوت دس هحوذٍدُ عجيؼوي )ثوِ تشتيوت ثويؾ   

هينشٍگشم دس دػي ليتش( ثَد، دس حبلي مِ غلظوت ملؼوين، فؼوفش،   

، 73، 10، 100، 7، 3هٌيضین، هغ، هٌگٌض، یذ ٍ ػلٌين ثوِ تشتيوت دس   

47  ٍ80  ِ ّووب دس هحووذٍدُ ثحشاًووي )حووذاقل ًيووبص   دسكووذ ًوًَوو

یي هيبى،  هيبًگيي غلظت هٌيوضین ٍ   فيضیَلَطیل حيَاى( ثَد مِ اص ا

هينشٍگوشم دس    2هيلوي گوشم دس دػوي ليتوش ٍ    7/1ػلٌين )ثِ تشتيت 

هيلي گوشم دس دػوي    2ّب )ثِ تشتيت دػي ليتش( ثب ػغَح ثحشاًي آى

 05/0داس داؿوتٌذ ) هينشٍگشم دس دػي ليتش( اختالف هؼٌوي  3ليتش ٍ 

< P .)   داس ذًيثِ ػجبست دیگش دس هٌبعق هوَسد ثشسػوي موجوَد هؼو

هٌيضین ٍ ػلٌين ٍ موجَد حبؿيِ اي هٌگٌض ٍ یذ دس خَى گَػوفٌذاى   

 ٍخَد داسد. 

ّوب )هٌيوضین، ػولٌين،   ػذم ّوخوَاًي موجَدّوبي هؼوذًي خوَى دام   

   ِ ّوب )فؼوفش، هوغ ٍ یوذ( ٍ   هٌگٌض ٍ یذ( ثب موجَدّبي هؼوذًي ػلَفو

خبك )ملؼين، فؼفش ٍ هٌيضین(  ًـبى داد مِ ًوي توَاى ثوِ ساحتوي   

ٍضؼيت هَاد هؼذًي خَى دام دس یل هٌغقوِ سا ثوِ ٍضوؼيت هوَاد   

هؼذًي ػلَفِ ٍ خبك آى هٌغقِ ًؼجت داد. تحقيقبت هتؼوذد اًدوبم   

( دس مـوَسّبي گشهؼويشي ًـوبى دادُ اػوت موِ استجوبط   30ؿذُ )

ؼيت ػٌبكوش هؼوذًي دس خوبك، گيوبُ ٍ حيوَاى   هؼتقيوي ثويي ٍضو   

ٍخَد ًذاؿتِ ٍ ػَاهلي چَى خزة ٍ دػتشػي پبیيي ػٌبكش هؼذًي 

صیؼت فشاّوي پبیيي ػٌبكش هؼذًي گيبُ ثشاي دام   خبك ثشاي گيبُ،

ٍ تٌظين ّوَػتبصي غلظت ػٌبكش هؼذًي دس هبیؼبت ثذى دام ًيض دس 

 ایي اهش دخيل ّؼتٌذ. 

ثِ ػذم هـوبّذُ موضاص هشتؼوي دس دام   - دس آصهبیؾ حبضش، ثب تَخِ

   ِ ّوب، پوبیيي   ّبي هٌبعق هَسد آصهبیؾ ٍ ػوذم موجوَد آى دس ػلَفو

- ِ ثَدى هٌيضین خَى هوني اػت ثِ دليل ثبال ثَدى پتبػين دس ػلَفو

(. موجَد هـوخق ؿوذُ دس ػولٌين   41ّبي هشتؼي تحت چشا ثبؿذ )

ؼوت   خَى ثب تَخِ ثِ مبفي ثَدى آى دس ػلَفِ ّب ؿبیذ ًبؿوي اص صی 

. گَگشد ثبال (32بي دسیبفتي ثبؿذ )ّفشاّوي پبیيي ػلٌين دس ػلَفِ 

ّوب ثوِ ػٌوَاى   ٍ حضَس ثشخي گلَمَصیذّبي ػيبًَطًيل دس ػلَفِ

ػَاهل هَثش دس موبّؾ صیؼوت فشاّووي ػولٌين هغوشح هوي ثبؿوٌذ        

ػالٍُ ثش ایي، موجَد هـوبّذُ ؿوذُ دس ػولٌين خوَى هونوي   (. 39)

ػوشم ًؼوجت ثوِ خوَى توبم ثوِ    اػت ثِ دليل پبػخ ضؼيف تش ػلٌين

ِ   27) ػلٌين خيشُ ثبؿذ اي هـوبّذُ ؿوذُ دس هٌگٌوض   (. موجوَد حبؿوي

خَى ثب تَخِ ثِ ػذم موجَد آى دس ػلَفِ ّب قبثل تؼوين ثِ دام ًوي 

ثبؿووذ. اعووالع اص غلظووت هٌگٌووض مجووذ دس آصهبیـووبت ثؼووذي ثووشاي   

(. 27تـخيق دقيق ٍضؼيت هٌگٌض دس دام هي تَاًوذ موول مٌوذ )   

ّب ّوخوَاًي داسد   دس خَى گَػفٌذاى ثب موجَد یذ ػلَفِ موجَد یذ

ّب هوي تَاًوذ اًؼنبػوي اص موجوَد یوذ دس خوبك   ٍ موجَد یذ ػلَفِ

هٌبعق تحت ثشسػي ثوَدُ ٍ تأیيوذي ثوش هـوبّذات دسٍى هوشصي ٍ   

. اگشچِ موجَد هغ دس خَى (44ٍ  42، 7ثشٍى هشصي پيـيي ثبؿذ )

ـبّذُ موجَد هوغ دس   ثِ عَس خضئي هـبّذُ ؿذ، ٍلي ثب تَخِ ثِ ه

اي موجَد هغ دس گَػفٌذاى ٍ ّب ٍ ٍخَد ؿَاّذ قجلي هٌغقِػلَفِ

( اهنبى موجَد هغ دس گَػوفٌذاى   21ٍ  5ّبي هشتؼي ایالم )ػلَفِ

هٌبعق تحت ثشسػي ٍخَد داسد. الجتِ ثش اػبع تحقيقبت پيـويي دس   

مشدػتبى، خَصػتبى، خشاػبى  اػتبى ّبي آرسیبیدبى ؿشقي ٍ غشثي،

( مويووَد هووغ دس   20ٍ  19، 18، 17، 14، 13اكووفْبى ) سضووَي،

گَػفٌذاى ثب احتوبل صیبد اص ًَع ثبًَیِ ثَدُ ٍ ثوب هَليجوذًَصیغ یوب   

 ػغح ثبالي هَليجذى خبك هشتجظ هي ثبؿذ. 

ثب تَخِ ثِ ًتبیح تحقيق حبضش، گَػفٌذاى هٌغقِ هوَسد ثشسػوي دس   

ؼوي تغزیوِ   ّوبي هشت ؿْشػتبى هْشاى دس فلل چشا مِ غبلجبً اص ػلَفِ

هي مٌٌذ احتوبالً ثب موجَد فؼفش، هٌيضین، هغ ٍ یذ هَاخِ هي ثبؿٌذ 

   ِ ّوبي دػوتي هثول موبُ ٍ خوَ   ٍ دس خبسج فلول چوشا موِ اص ػلَفو

اػتفبدُ هي ؿَد احتوبالً موجَد عيف ٍػيغ تشي اص ػٌبكوش هؼوذًي   

ٍخَد خَاّذ داؿت ٍ دس كَست ػذم اػوتفبدُ اص هنوول هؼوذًي   

هٌغقِ هي تَاى مبّؾ توَاى تَليوذ ٍ تَليوذ    ّبيهتٌبػت ثب ًيبص دام

 هثلي دام ّب ٍ صیبى اقتلبدي داهذاساى هٌغقِ سا اًتظبس داؿت. 

 

 عپاعگشاري     

اص ّونبساى ثخؾ ػلَم داهي هشموض تحقيقوبت مـوبٍسصي ٍ هٌوبثغ   

عجيؼي اػتبى ایالم مِ اص اهنبًبت هَخَد حذامثش اػوتفبدُ سا ثوشاي   

ذ ٍ ّوچٌيي اص هؼئَليي ٍقت هَػؼِ اًدبم ایي تحقيق فشاّن ًوَدً

تحقيقبت ػلَم داهي مِ اػتجبس الصم ثوشاي اًدوبم ایوي تحقيوق سا اص   

تأهيي ًوَدًذ عشیق ػبصهبى تحقيقبت، آهَصؽ ٍ تشٍیح مـبٍسصي 

 ػپبػگضاسي هي گشدد.
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 (n;10تزرعی در ايالم )غلظت عٌاصز هعذًی خَى گَعفٌذاى هٌاطق تحت  -4جذٍل 

 2ػلٌين2یذ2مجبلت2هَليجذى2هٌگٌض2سٍي2هغ2آّي1هٌيضین1فؼفش 1ملؼينهٌغقِ

14/103/570/13/2061242/9356/025/03/611/1232/2هْشاى 

22/95/566/13/2361324/8877/027/03/708/1718/2هْشاى 

36/95/570/13/226968/9041/015/06/603/1745/1هْشاى 

7/94/570/10/2233/1178/9060/020/01/647/1500/2هيبًگيي

SEM3 20/013/001/04/122/93/106/003/09/22/114/0
  >3  >16  >30   >6/0  >60  >65  >100 >2  >5/4  >8ػغَح ثحشاًي4

 80* 47 0  73 0 10 0 100* 7 3                  صیش ػغح ثحشاًي5

 دسكذ؛  -5(؛ 1984ثش اػبع گضاسؿبت هنذاٍل ٍ ّونبساى ) -4اؿتجبُ هؼيبس هيبًگيي؛  -3هينشٍگشم دس دػي ليتش، مجبلت اص عشیق مجبالهيي؛  -2هيلي گشم دس دػي ليتش؛  -1

 P) > 05/0 (یل ًوًَِ اي ى tآصهَ * 

 هٌاتع     

ثٌبیي، م. ح.، هؤهٌي، ع.، ثبي ثَسدي، م.  ٍ هلنَتي، م. ج. -1

(. خبك ّبي ایشاى: تحَالت ًَیي دس ؿٌبػبیي، 1384)

هذیشیت ٍ ثْشُ ثشداسي. ٍصاست خْبد مـبٍسصي، هؤػؼِ 

 خبك ٍ آة، اًتـبسات ػٌب. 

  . ٍ ًؼوبى،م.، هـشف، ؽ ا.س.، ساػتي، تذیي فش، ع.، سًدجشي،-2

ّبي خَسامي ٍتضسیقي یذ اػتفبدُ اص هنول(. ثشسػي 1390ٍ. )

گضاسؽ ًْبیي عشح . ّبي كٌؼتي ؿْشػتبى اكفْبىدسگبٍداسي

 تحقيقبتي، هَػؼِ تحقيقبت ػلَم داهي مـَس.

ثشسػي اسصؽ غزایي گيبّبى هشتؼي اػتبى  (.1382)تشحوي، م. -3

شح تحقيقبتي، : تشميجبت ؿيويبیي. گضاسؽ ًْبیي ع1ػوٌبى. فبص

 هَػؼِ تحقيقبت ػلَم داهي مـَس.

ثشسػي اسصؽ غزایي ػلَفِ هشتؼي هَسد  (.1385) تشحوي، م.-4

تغزیِ گَػفٌذ ٍ ثض. گضاسؽ ًْبیي عشح تحقيقبتي، هَػؼِ 

 تحقيقبت ػلَم داهي مـَس.

گًَِ گشاهيٌِ هشتؼي  6تؼييي اسصؽ غزایي  (.1389)خؼفشي، ُ. -5

ثبم، خَپيبصداس، گٌذم ًيبي  غبلت دس اػتبى ایالم )ثْوي، ػلف

ضخين، ًشیـت ٍ خَ ّشص(. گضاسؽ ًْبیي عشح تحقيقبتي، 

هشمض تحقيقبت مـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي اػتبى ایالم.

.، هْذیبى، م.ح. ٍ كبلحي، ع. 1چشخبثي، ا.ح.، تَػلي، -6

-ّبي ًبؿي اص آتؾ ػَصي چبُگيشي آلَدگي(. اًذاص1378ُ)

خٌَة ایشاى. پظٍّؾ ٍ ّبي هٌبعق ّبي ًفت مَیت دس خبك

 .92-90، كفحِ 43ػبصًذگي، ؿوبسُ 

ساػتي اسدمبًي، م.، سًدجشي، ا.س.، داسائي گشهِ خبًي، ا.، -7

(. هدلِ داهپضؿني داًـگبُ 1389قشثبًي، ؽ.س. ٍ قشُ خبًي، م. )

 .7-16، كفحِ 3ؿوبسُ  ،4آصاد اػالهي، دٍسُ 

ؿْشیبسي، ع. م.، حبخي حبخينالیي، م.س. ٍ  سػَلي، ا.، ًَسي،-8

(. هقبیؼِ تأثيش دٍ فشآٍسدُ خَسامي ٍ تضسیقي هغ ثش 1390)

ٍضؼيت هغ ػشهي دس گَػفٌذ. هدلِ تحقيقبت داهپضؿني، 

 .348-343، كفحِ 4، ؿوبسُ 66دٍسُ 

ثشسػي  (.1375)كبدقيبى. م.  ٍ ، قشثبًي، ؽ. س..سًدجشي ا.س-9

ػٌبكش هؼذًي گيبّبى هشتؼي غبلت هشاتغ ًيوِ اػتپي اػتبى 

 .31 -27 ، كفح32ِوبسُفْبى. پظٍّؾ ٍ ػبصًذگي، ؿاك
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تؼييي تشميت ؿيويبیي ػلَفِ هشاتغ (. 1385)ػليوبًي، ع.  -10

ػؼِ ؤؿوبل اػتبى گلؼتبى. گضاسؽ ًْبیي عشح تحقيقبتي، ه

تحقيقبت ػلَم داهي مـَس.

تؼييي ثشخي اص هَاد هؼذًي دس چٌذ  (.1385) ؿبدًَؽ، ؽ.س. -11

گَػفٌذ ٍ ثض دس هشاتغ ًيوِ اي هَسد اػتفبدُ گًَِ ػلَفِ

پظٍّـي -خـل اػتبى چْبسهحبل ٍ ثختيبسي. فللٌبهِ ػلوي
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