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 چکیده

منطقه ر است. از اهمیت زیادی برخوردا از کمبود مواد معدنی در گوسفند متابولیک حاصلهای بیماری زمینه مطالعاتی:

د در پرورش گوسفن ،تالش در شمال ایران در غرب استان گیالن واقع شده و با توجه به داشتن مراتع وسیع و گسترده

مس، روی و  عناصر منیزیم،کمبود فصلی این مطالعه به منظور بررسی  هدف:باشد. این ناحیه دارای رونق زیادی می

شهرستان  گوسفندان در هر فصل( در نمونه 50گوسفند )رأس  200 در گیری سطوح سرمی این عناصر  با اندازه موسلنی

 ال و یک سالزیر یکس شامل سنین مختلف از حیوانات با های سرمینمونه روش کار:انجام گرفت.  1398تالش در سال 

ن آ( و شش سال و باالی رأس 24(، پنج سال )رأس 40) (، چهار سالرأس 28) (، سه سالرأس 44) (، دو سالرأس 42)

ز ورید اسی نمونه خون سی 10. از هر دام به میزان رأس( اخذ شد 170( و ماده )رأس 30در دو جنس نر )و ، رأس( 22)

ی و و مقادیر سرمی مس، رو شده خارجها از فریز ، نمونهوداج اخذ و سرم جدا سازی و فریز شد. در زمان آزمایش

بهار  فصل رم درسمیانگین منیزیم  نتایج:گیری شد. م با روش جذب اتمی و منیزیم با کیت بیوشیمیایی اندازهوسلنی

در  سلنیوم و، روی میانگین مقدار سرمی مس (. >05/0P)دار بودفصول بود و اختالف بین فصول معنی سایربیشتر از 

 (. >05/0P) دار گزارش شدبود که در هر سه مورد اختالف بین فصول معنی فصول فصل تابستان بیشتر از سایر

ین پارامترهای با افزایش سن میانگ. داشتنداری اختالف معنی در هیچ مورد در بین دو جنسپارامترهای سرمی میانگین 

دار بود دار و در باقی موارد معنیزایش غیرمعنیمنیزیم این افگیری شده افزایش نشان داد که در مورد اندازه سرمی

(05/0P< .) :وق کم فنتیجه نهایی اینکه در فصول سرد سال و در سنین پایین مقادیر سرمی عناصر  نتیجه گیری نهایی

ان این گوسفنداز اشکال تزریقی یا خوراکی این عناصر در باید بوده و برای پیشگیری از عوارض احتمالی کمبود آنها 

 منطقه استفاده نمود.

 

  عناصرکمیاب، سرم، گوسفند، تالشی: کلید واژگان
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 مقدمه

مورد نیاز بدن موجودات زنده به دو  عناصر معدنی

 دشونبندی میها تقسیمها و میکروالمانروالماندسته ماک

مانند کلسیم و  بعضی از این عناصر. (2010)سوتله 

ها بکار رفته و باعث در ساختمان اسکلت و دندان فسفر

دیگر از این عضی ب .شوندها میاستحکام این بافت

روند مانند در ساختمان مواد آلی بکار میعناصر 

و  ؛فسفولیپیدها و اسیدهای نوکلئیک که فسفر دارند

اسید همچنین و  ؛هموگلوبین که دارای آهن است

تیونین که حاوی گوگرد ئین و ممانند سیستهایی آمینه

بعضی  .(2019مییرس هیل و کارلوس شانون )باشندمی

کنند، یعنی صورت کوآنزیم عمل میه ناصر معدنی باز ع

که از این  شوندمی هاآنزیمبرخی از باعث فعال شدن 

  ی اشاره کرد.منیزیم، منگنز و رو توان بهمی جمله

محلول در خون و سایر صورت ه ب از این عناصر بعضی

مایعات بدن وجود دارند که هر کدام یک نقش 

مانند سدیم و  ،عهده دارنده فیزیولوژیکی مهمی را ب

پذیری که در تنظیم فشار اسمزی و تحریک پتاسیم

)سوتله ای و عصبی دخالت دارندهای ماهیچهسلول

2010). 

 عنـاصر معــدنیاین ایجـاد کمبـود برای شـرایط کلـی 

عدم  و یا کمبود در خاك، کمبود در غذا تواند ناشی ازمی

جیره متعادل باید باشد.  تعادل بین مقدار عناصر معدنی

مخلوطی از چند غذا باشد اما به لحاظ اینکه دامدار صرفه 

 موجودگیرد و عموماً از غذاهای اقتصادی را در نظر می

واد عموماً کمبود م ،کنداستفاده می هادامتغذیه جهت 

دارند. مثالً عناصر لگومینه مواد  به دنبالمعدنی را 

احتمال معدنی بیشتری دارند که اگر کم مصرف شوند 

 به طوربعضی مناطق . (2010)سوتله وجود داردکمبود 

پوشش  طبیعی دارای خاك فقیری هستند و در نتیجه

. وجود عناصر خواهد بودنیز فقیر  گیاهی آن منطقه

تنهایی برای رفع احتیاجات کافی نیست. معدنی در غذا به 

برای جذب صحیح باید بین بعضی از عناصر معدنی یک 

نسبت متعادل برقرار باشد. مثالً اگر میزان کلسیم باال 

 .شودجذب فسفر، منگنز و روی کاسته می باشد از

شوند و به همین دلیل عناصر معدنی در بدن ذخیره می

 و حتی ممکن استشود کمبود آنها احساس نمیگاهی 

میزان هایی برای نگهداری آنها داشته باشد. مکانیسم بدن

کمبود ممکن است کم باشد و ظاهر حیوان چیزی رخداد 

تمام کمبودها دیر یا زود با این وجود ولی  ؛را نشان ندهد

تشخیص کمبودها دهد. حیوان را تحت تاثیر قرار می

 درمانگاهیهای همیشه نشانهباشد زیرا آسان نمی

ها و کمبود ویتامین هاینشانهو با  نداختصاصی ندار

شوند اه میهای عفونی اشتببیماری های انگلی وناراحتی

به صورت و گاهی ممکن است کمبود دو یا چند عنصر 

 ،کمبود بعضی از عناصر مانند مس. رخ دهد زمانهم

ر در مناطقی بیشت منیزیمو  ، روی، فسفر، کلسیمسلنیوم

 (.2017)کانستبل و همکاران  شوندخاك فقیر دیده میبا 

نقش کمبود مس و روی در ایجاد مشکالت تولید مثلی و 

افت تولید و اختالل در رشد در گوسفند در تحقیقات 

مییرس هیل و کارلوس )است  مختلف گزارش شده

پایین بودن سطح سرمی روی در فصل  .(2019شانون 

آبستن بودن آنها در فصل های دیگر به زمستان در دام

و همچنین رخداد باالی پنومونی در این فصل   زمستان

(. در 2017نیز نسبت داده شده است ) رامین و همکاران 

تحقیقی که در استان کرمان انجام شده بود، باالترین 

مقدار مس سرم در فصل زمستان و باالترین مقدار مس 

ن گزارش در بافتهایی مثل کبد و کلیه در فصل زمستا

 (.2019گردید )افصج هجری و همکاران 

منطقه تالش در شمال ایران در غرب استان گیالن واقع 

 ،اشتن مراتع وسیع و گستردهشده و با توجه به د

رونق زیادی دارای در این ناحیه  گوسفندپرورش 

. مطالعه جامعی راجع به وضعیت عناصر کمیاب باشدمی

در این منطقه انجام نگرفته است.  هاو ضروری بدن دام

لذا این مطالعه به منظور بررسی سطح سرمی برخی 

( و مقایسه فصلی سلنیوممنیزیم، مس، روی و )عناصر 

 در گوسفندان این منطقه انجام گرفت.
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 هاو روشمواد  

گوسفند در چهار منطقه  رأس 200این مطالعه بر روی 

و شرق شهرستان تالش  جغرافیایی شمال، جنوب، غرب 

 نمونه سرمی 50از سال در هر فصل انجام گرفت که 

اخذ های سرمی . نمونهاخذ شد بصورت تصادفی گروهی

زیر یکسال و یک  شامل سنین مختلف شده از حیوانات با

(، رأس 28) (، سه سالرأس 44) (، دو سالرأس 42) سال

( و شش سال رأس 24(، پنج سال )رأس 40) چهار سال

 30در دو جنس نر )همچنین ( و رأس 22االی آن )و ب

. در اواسط هر فصل اخذ گردید( رأس 170( و ماده )رأس

طراف تالش مراجعه و بعد از ثبت های ابه گوسفندداری

صورت ه برداری بنمونهزنی و شماره خصات دام مش

سعی شد در هر فصل گرفت.  انجامگروهی تصادفی 

دار اخذ گردد و تنها در مورد های شمارهنمونه از دام

های های زیر یکسال اخذ نمونه ناگزیر از دامیرخی دام

از هر دام به میزان دیگر با شرایط یکسان اخذ گردید.  

ون از ورید وداج اخذ و سرم سی نمونه خسی 10

ها سپس فریز شد. در زمان آزمایش، نمونهسازی و جدا

 سلنیومس، روی و و مقادیر سرمی م خارج شدهاز فریز 

(. برای 1989بای ) گیری شدبا روش جذب اتمی اندازه

خیصی شرکت پارس گیری منیزیم سرم از کیت تشاندازه

گیری آن به روش که روش اندازه آزمون استفاده شد،

. میزان باشدمی 1بلو لیزایلدفتومتریک با استفاده از 

و مس موجود در سرم خون نیز با  ، رویسلنیوم

 استفاده از دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی با مدل

6300AA در آزمایشگاه  ژاپنی شیمادزو ساخت کمپان

ارومیه  مرکز تشخیص شمال غرب کشور دانشگاه

 گیری شد. اندازه

افزار آماری دست آمده با استفاده از نرمهای بهداده

SPSS  آماری قرار گرفتند؛ مورد واکاوی 24ویرایش 

یرهای ورت که برای مقایسه سطح سرمی متغبدین ص

از در بین فصول و همچنین سنین مختلف  دست آمدهبه

                                                           
1 Xylidyl Blue 

جهت مقایسه همچنین و  ده شد؛استفا ANOVAآزمون 

بین دو جنس نر و ماده  پارامترهای سرمیبین میانگین 

داری در سطح معنی. شداستفاده  T-testاز روش آماری 

 در نظر گرفته شد.  >05/0Pمطالعه این 

 

 و بحث نتایج

 81/2 ± 35/0 بهارفصل  میانگین مقدار سرمی منیزیم در

و در  ؛یه فصول بود( بیشتر از بقلیترگرم در دسیمیلی

 کمتر( لیتریدر دس گرمیلیم 60/2 ± 35/0 فصل زمستان

 میانگینفصول در مورد  ینبود. اختالف ب فصول باقی از

 (.=P 046/0) بود دارمعنی سرم منیزیم

 پاییز تابستان، بهار، فصل در مس سرمی مقدار میانگین

،  94/0 ± 091/0،  80/0± 071/0ترتیب  به زمستان و

 درگرم کرومی 60/0 ± 092/0و  84/0 ± 091/0

 مشاهدهداری بین فصول معنی که اختالفبود لیتر دسی

  (.=P 001/0) شد

، 11/65 ± 37/2بهار میانگین مقدار سرمی روی در فصل 

 ± 64/1، در فصل پاییز 10/72 ± 64/1در فصل تابستان 

گرم میکرو  91/64 ± 36/2تان سو در فصل زم 00/72

 دار بوده اختالف بین فصول معنیکبود لیتر در دسی

(001/0 P=). 

 ± 0077/0) تابستان در سلنیوممیانگین مقدار سرمی 

بیشتر از بقیه فصول  لیتر(گرم در دسیمیکرو 042/0

در فصل این در حالی است که مقدار این عنصر و  ؛بود

 ( میکروگرم در دسی لیتر 035/0 ± 0050/0) زمستان

 بود  داریفصول معن ینب یآمار اختالف. بود بقیه از کمتر

(001/0 P=.) 
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Table 1- Comparison the mean of serum parameters between different seasons of the year 

Serum parameter Seasons Number Mean Standard deviation  P value 

Magnesium Spring 50 2.81 0.35 0.046* 

(mg/dl) Summer 50 2.79 0.47  

 Autumn 50 2.69 0.47  

 winter 50 2.60 0.35  

Copper Spring 50 0.80 0.071 0.001* 

(µg/dl) Summer 50 0.94 0.091  

 Autumn 50 0.84 0.091  

 winter 50 0.60 0.092  

Zinc Spring 50 65.11 2.37 0.001* 

(µg/dl) Summer 50 72.10 1.64  

 Autumn 50 72.00 1.64  

 winter 50 64.91 2.36  

Selenium Spring 50 0.037 0.0049 0.001* 

(µg/dl) Summer 50 0.042 0.0066  

 Autumn 50 0.041 0.0066  

 winter 50 0.035 0.0050  

* Shows significant differences P<0.05 

 

گرم میلی 73/2 ± 47/0 میانگین منیزیم سرم در جنس نر

گرم در میلی  72/2 ± 41/0 جنس مادهدر و لیتر در دسی

 دار نبوداختالف بین دو جنس معنیبود که لیتر دسی

(922/0 P= .) این دو جنس به میانگین مس سرم در

گرم در کرومی 76/0 ± 13/0و  80/0 ± 15/0ترتیب

دار در این مورد نیز غیرمعنیبود که اختالف لیتر دسی

 (.  =P 207/0) بود

داری معنیغیر به طورنگین روی سرم در جنس نر میا

 ± 19/4 بیشتر از جنس ماده  بود که این مقادیر به ترتیب

 بودلیتر گرم در دسیکرومی  60/68 ± 32/3و  52/68

(918/0P=).  0058/0 سرم در جنس نر سلنیوممیانگین 

 جنس مادهدر و لیتر گرم در دسیکرومی 040/0 ±

بود که لیتر گرم در دسیکرومی 039/0 ± 0066/0

 (. =299/0P) دار نبودبین دو جنس معنی اختالف

سال، میانگین منیزیم سرم در بین حیوانات با سن سه

بیشتر از بقیه سنین بود ولی اختالف بین میانگین منیزیم 

 (.=452/0P) دار نبودسرم در سنین مختلف معنی

سال و میانگین مس سرم در بین حیوانات با سن پنج

سال و سرم در سن شش سلنیومهمچنین میزان روی و 

باالی آن بیشتر از سایر سنین مورد مطالعه بود. اختالف 

 سلنیومبین میانگین هر سه پارامتر سرمی مس، روی و 

، =P 002/0دار بود )به ترتیبدر بین سنین مختلف معنی

002/0P=  001/0وP= (. 
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Table 2- Comparison the mean of serum parameters between male and female gender 

Serum parameter Gender Number Mean Standard deviation P value 

Magnesium Male 30 2.73 0.47 0.922 

(mg/dl) Fmale 170 2.72 0.41  

Copper Male 30 0.76 0.13 0.207 

(µg/dl) Fmale 170 0.15 0.08  

Zinc Male 30 68.60 3.32 0.918 

(µg/dl) Fmale 170 68.52 4.19  

Selenium Male 30 0.040 0.0058 0.299 

(µg/dl) Fmale 170 0.039 0.0066  

 
Table 3- Comparison the mean of serum parameters between different groups of ages 

Serum parametes Age Number Mean Standard 

deviation 

 P value 

Magnesium 1 year old 42 2.75 0.43 0.452* 

(mg/dl) 2 years old 44 2.71 0.39  

 3 years old 28 2.85 0.51  

 4 years old 40 2.71 0.39  

 5 years old 24 2.62 0.33  

 Older from 6 years 22 2.65 0.48  

Copper 1 year old 42 0.78 0.13 0.002* 

(µg/dl) 2 years old 44 0.73 0.14  

 3 years old 28 0.84 0.10  

 4 years old 40 0.83 0.17  

 5 years old 24 0.86 0.20  

 Older from 6 years 22 0.78 0.11  

Zinc 1 year old 42 67.75 4.47 0.002* 

(µg/dl) 2 years old 44 66.78 4.25  

 3 years old 28 68.32 4.13  

 4 years old 40 69.73 2.92  

 5 years old 24 69.70 4.38  

 Older from 6 years 22 70.15 2.75  

Selenium 1 year old 42 0.039 0.0067 0.001* 

(µg/dl) 2 years old 44 0.035 0.0066  

 3 years old 28 0.038 0.0041  

 4 years old 40 0.038 0.0043  

 5 years old 24 0.045 0.0046  

 Older from 6 years 22 0.045 0.0084  

* Shows significant differences P<0.05 

 

 و دامی تولیدات و هادام سالمتی وضعیت بررسی

 در اصلی عناصر و هامغذی ریز سطوح ارزیابی همچنین

 مواد کمبود. است اهمیت دارای هابافت و خون سرم

 مرتعی گوسفندان در حتی و مرتعی گوسفندان در معدنی

 کمبود. است شده گزارش نیز اند،کرده دریافت مکمل که

 ولی کند؛می ایجاد را مشخصی سندرم معدنی مواد حاد

 اما ندارند مشخصی عالئم مرزی و خفیف کمبودهای
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 و زندگی ادامه قدرت تولید، رشد، کاهش به منجر

 .شوندمی حیوانات در باروری

 سرمی مقدار میانگین که شد مشخص مطالعه این در

 در تالش شهرستان گوسفندان در سلنیوم و روی مس،

 فصول سایر از بیشتر داریمعنی طور به تابستان فصل

 بهار درفصل سرم منیزیم میانگین که درحالی بود؛ سال

 این سرمی سطح بودن باال. بود فصول سایر از بیشتر

 در هادام این تغذیه از متأثر تابستان فصل در عناصر

 مراتع سرسبز هایعلوفه از تابستان و بهار فصل

 سرمی عیار بهار فصل در مناسب تغذیه که باشدمی

 شهرستان. داشت خواهد دنبال به را تابستان در مناسب

 مراتع داشتن بدلیل و شده واقع ایران شمال در تالش

در .  میکند تایید را موضوع این فصل دو این در مناسب

گوسفند نژاد قزل در  رأس 100یک مطالعه بر روی 

م در پائیز و زمستان منطقه میاندواب مقدار سرمی منیزی

داری بیشتر از بهار و تابستان بود و مقدار به طور معنی

)بهمرد و  نیز کمتر از بهار و تابستان بود سرمی فسفر

 600(. در مطالعه دیگری بر روی 1397صابررضایی

 فسفر، گوسفند نژاد زل مازندران مقادیر کلسیم،رأس 

لیتر گرم در هر دسیمیلی 3/2و 6/4،  9منیزیم به ترتیب: 

رامیرز و زین (. 2008یی و همکاران حاجیکالحاجی ) بود

عنوان مکمل منیزیم بهمشاهده کردند که اکسید  (2000)

ها باعث افزایش رشد و افزایش وزن آنها در جیره بره

فند در گوس رأس 200دریک مطالعه بر روی . شده است

به  غربی در تمامی فصولشهرستان مهاباد آذربایجان 

تر از حد نرمال بود ینقادیر مس پایجز فصل بهار م

روی  بر تحقیق یک در (.2007 صابر و رضایی)رضایی

 و منیزیم کلسیم، سرمی مقادیر سبالن منطقه در گوسفند

 در گرممیلی 92/4و  24/3، 37/11ترتیب  به فسفر

 گرممیلی 3/3و  12/5، 01/17لیتر در فصل خشک و دسی

منطقه اثر  وفصل  فصل بارانی بود. در ترلیدسی در

منطقه  داشت ولی مغلظت کلسیم سر رویبر  داریمعنی

 فصل، فسفر نداشت؛ برخالف غلظتداری بر تأثیر معنی

کمبود . بوددار تأثیر سال بر روی غلظت منیزیم معنی

شتر از فصول خشک یبکلسیم و فسفر در فصول بارانی 

غلظت روی در پالسمای (. 2013بود )ابرغانی و همکاران 

گرم در لیتر میلی 4/1تا  8/0نشخوارکنندگان در دامنه 

های کمبود روی در حیوانات قرار دارد و از اولین نشانه

اهش خوراك مصرفی، نرخ رشد و نشخوارکننده شامل ک

در (. 2010سوتله باشد )استفاده از خوراك میمان راند

میش سقط کرده در کشور  رأس 25یک مطالعه بر روی 

در گوسفندان سقط میزان سرمی روی و فسفر  ،ترکیه

سرمی مس، کلسیم و آهن  میزان ولیکرده پایین بود؛ 

مس (. 2011)آیتکین و ایپک  داری نداشتیر معنییتغ

ها دارد و این عمل را ای در اکسیداسیون بافتنقش عمده

 م اکسیدازوهای سیتوکرو یا ایجاد سیستمدر اثر تکمیل 

وسیله آن مس عمل فیزیولوژیکی خود ه دهد و بانجام می

کند. طرز ایجاد بیشتر جراحات حاصله از را اجرا می

ها در کمبود مس را مربوط اختالل در اکسیداسیون بافت

دانند زیمی میکمبود این سیستم آن یا نتیجه فقدان و

در تحقیقی در ترکیه با (. 2017)کانستیبل و همکاران 

های آبستن در جیره غذایی میش سلنیومافزودن مکمل 

مشخص شده که افزودن مکمل باعث افزایش غلظت 

در سرم، جفت و آغوز  Gو ایمونوگلوبولین  سلنیوم

اردوغان و وری مفید است )شود که در افزایش بهرهمی

در تحقیقی ( 2007)کجوری و شیرازی  (.2017همکاران 

نشان دادند که ارتباط مستقیمی بین مقدار سلنیوم خاك 

و گیاه وجود دارد و با توجه به اینکه خاك بسیاری از 

باشد، نقاط دنیا از جمله ایران مواجه با کمبود سلنیوم می

ی پرورش یافته هادامهای کمبود این عنصر در نشانه

تحقیقی با انجام  (2002ت و کاراتاس ). بیتوشایع است

در منطقه کارس ترکیه اعالم کردند که کمبود سلنیوم 

دهد اما های حیوانات را تحت تأثیر قرار میاکثر گونه

ویژه گوسفندان و بزها ریسک ه نشخوارکنندگان و ب

ترین باالیی برای ابتال به کمبود آن را دارند و یکی از مهم

مبود سلنیوم را بیماری عضله های ناشی از کبیماری

سفید دانست که این بیماری اکثر عضالت بدن را تحت 

های دهد و باعث اختالل حرکتی در برهتأثیر قرار می
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شود که در این مطالعه نیز همین موضوع مبتال می

 .گردیدمشخص 

مشخص شد که پارامترهای سرمی  مطالعه حاضردر 

 تالش در بین دوسفندان منطقه گیری شده در گواندازه

میانگین  با افزایش سن داشت.نداری اختالف معنیجنس 

گیری شده افزایش نشان داد که پارامترهای سرمی اندازه

موارد  بقیهدار و در در مورد منیزیم این افزایش غیرمعنی

تغییرات سطح سرمی در سنین  (. >05/0P)دار بود معنی

تواند ناشی از تغذیه بهتر و سازگاری بیشتر مختلف می

به منطقه باشد. در مطالعه انجام گرفته در  هاداماین 

باالی دوسال میزان کلسیم و فسفر در گوسفندان اهواز 

ه تر از دو گروه سنی دیگر بودینداری پایبه طور معنی

اری از نظر میزان دینولی بین این سه گروه اختالف مع

داری بین فصول یم مشاهده نشده بود. اختالف معنیمنیز

 مختلف سال وجود داشت ولی در بین دو جنس نر و

ه بود داری مشاهده نشدماده اختالف معنی

در یک مطالعه بر (. 2008 حاجیکالیی و همکارانحاجی)

های گوسفندی در کشور عراق نشان دادند که روی نمونه

ه تر بودها نسبت به نرها کممی مس در مادهسطح سر

 (.2016و کشاش است )محمد 

 

 گیری نهایینتیجه

در فصول سرد سال و  ،نتیجه نهایی اینکه در منطقه تالش

کم  ،همچنین در سنین پایین مقادیر سرمی عناصر فوق

بوده و برای پیشگیری از عوارض احتمالی کمبود آنها در 

گوسفندان یکساله، دو ساله، سه ساله و چهارساله در 

از اشکال تزریقی یا خوراکی باید فصل پاییز و زمستان 

این عناصر در گوسفندان این منطقه استفاده نمود.
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Introduction: Mineral elements required by the body of living organisms are divided into two 

categories: macroelements and microelements, which make up 2-5% of the body weight of animals. 

Minerals have vital role in the efficiency of growth, production, and reproduction performances. 

Various conditions including mineral deficiency in food or soil, and an imbalance between the 

amounts of minerals may lead to mineral deficiency in animals (Costabe et al. 2017). Low level 

deficiency may not affect the appearance hence all deficiencies will eventually have negative 

effects on the health of the animal. Deficiency of some elements such as copper, selenium, zinc and 

magnesium are more common in areas with poor soil (Myers Hill   and Carlson Shannon 2019). Talesh 

region is located in the north of Iran in the west of Gilan province. The region large and rich 

pastures it ideal for sheep keeping. To the best of the author’s knowledge, to date, no study has been 

conducted on the status of rare and essential elements of livestock in the area. Therefore, this study 

aimed to investigate the serum levels of some elements (magnesium, copper, zinc and selenium) 

and perform seasonal comparison in Talesh sheep.  

Materials and methods: The study was conducted on 200 sheep from four geographical areas of 

north, south, east and west of Talesh city (50 animals per season). In the middle of each season, 

after registering the livestock characteristics, serum samples were obtained at different ages under 

one year and one year (42 cases), two years (44 cases), three years (28 cases), four years (40 cases), 

five years (24 cases) and six years and above (22 cases). Sheep were in both sex’s males (30 cases) 

and females (170 cases).  Blood sampling was done randomly. From each animal, 10 ml of blood 

was taken from jugular vein and the serum was separated and frozen. The serum values of copper, 

zinc and selenium were measured by atomic absorption method (model AA6300 made by 

SHIMADZU company of Japan) (Bye 1989) and magnesium serum was measured by Pars Azmoun 

biochemical kit. Data was analyzed by ANOVA and t-test was used to determine the significant 

differences between seasons, groups of ages and sexes. 

Results and discussion:  

The mean serum magnesium level was higher in spring (2.81  ± 0.35 mg/dl) than in other seasons and 

lower in winter (2.60 ± 0.35 mg/dl) than in others. The mean serum levels of copper in spring, 

summer, autumn and winter were 0.80  ± 0.071, 0.94   ± 0.091, 0.84  ± 0.091 and 0.60 ± 0.092 µg/dl, 

respectively. These means were 65.11 ±2.11, 72.10  ± 1.64, 72.00  ± 1.64 and 64.91 ± 2.36 µg/dl, 
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respectively for zinc.  The mean serum selenium levels were higher in summer (0.042  ± 0.006 µg/dl) 

and lower in winter (0.035  ± 0.005 µg/dl) than in other seasons. The differences between the seasons 

were significant in all elements (P < 0.05). The means of magnesium, zinc and selenium in the 

serum of males were higher than females nonsignificantly. The mean of serum copper was higher in 

the females though the increments were insignificant. Serum magnesium levels were higher in the 

3-years old animals than in younger and older ones, but the difference between mean serum 

magnesium levels was insignificant at different ages. The mean serum copper in the 5-years old 

animals and the serum zinc and selenium levels in the 6-years were significantly higher than in other 

age groups, (P <0.05). The adequate serum levels of elements in the summer are may be associated 

with the grazing of animals from lush and suitable forages in the spring and summer (Suttle 2010). 

Talesh city is located in the north of Iran and due to having suitable pastures in these two seasons, it 

confirms sheep keeping. There are many species and physiological stages where the animal’s 

copper requirement is not known. Grazing animals can exhibit zinc deficiency when soils and 

forages contain limited concentrations of zinc. Pastures are known to be zinc-deficient in many parts 

of the world. However, non-ruminant animals usually receive adequate zinc when fed corn and 

soybean meal diets if there is not excessive calcium and iron in their diets, but this is not true for 

rapidly growing young animals. Common symptoms of zinc deficiency include loss of appetite, 

reduced growth and reproduction, and impaired health of bone and skin tissues (Myers Hill and 

Carlson Shannon 2019).  In a study, ewes supplemented with 0.30 and 0.45 mg/kg selenium had 

increased placenta, serum, and colostrum selenium levels compared with those fed the control diet 

(P<0.05). There was a strong positive correlation between placental and serum selenium 

concentrations in ewes (Erdogan et al. 2017). One study reported that low serum zinc levels in 

winter was related to the pregnancy and high pneumonia occurrence of the animals in this season, in 

other livestock (Ramin et al. 2017). Seasonal serum mineral variation at different ages may be due 

to better nutrition and greater adaptability of these animals to the region. 

Conclusion: These results confirmed that in the cold seasons of the year, as well as at a young age, 

the serum levels of the magnesium, zinc, copper, and selenium are low. These elements could be 

used parentally or added to the feed of sheep autumn and winter seasons to prevent possible 

complications in the Talesh animals.  
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