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چکیده
آبستنیویدهزایشکم4تاشیروارهلشتاینگاوسأر70درهاآنبینارتباطوغذاوشیرخون،يهاماکرومینرالومیکرومقادیر

ه یونجه و کنسانتره بگرم  25و شیرلیترمیلی10وداجی،خونلیترمیلی5مقدار. مطالعه شدبرترنشانگرهايتعیینجهتماه7زیر
و  ینآهن خون گاوها پای و منگنزمیزان .هاي کلینیکال پاتولوژي و کنترل کیفی ارسال شدندتهیه شد و به آزمایشگاهطور جداگانه 

سرم، شیر و هاي نمونهدر هاماکرومینرالو  میکرومقادیر . بودند طبیعیدر خون، غذا و شیر  هاماکرومینرالو ، مولیبدنمس ،مقادیر
ارتباط ، شیر و غذاسرميهاماکرومینرالو  میکروبین .متفاوت بودند و مس شیرآهن سرممنگنز شیر، جز ه بهاي گاو در بین گلهغذا 

ترین بیشغذا و کلسیم و فسفرشیر سدیم  ،، کلسیم، منگنزسرم فسفرو آهنمنگنز،، مولیبدنداري وجود داشت به طوري کهمعنی
خون  در هامیکرومینرالروابط بین .بودو غذا شیر از  ترخون بیشيهاماکرومینرالو  میکروارتباط بین.را نشان دادندهمبستگی

مس /منگنز غذا، فسفر سرم/منیزیم غذاسرم،آهن /منیزیم غذاها شامل همبستگیین ا.بودندهاماکرومینرالاز تر شیر و غذا کموتر بیش
و  میکروترین ارتباط را با مس شیر بیشو منیزیم غذا . بودندشیر منگنز /مس شیر و پتاسیم غذا/، مس غذاشیر کلسیم/، آهن غذاشیر

نتیجه . سرم با آهن، مس، کلسیم و فسفر سرم مشاهده شدو مولیبدن رگراسیون بین منگنز ترین مناسب.ندنشان داد هاماکرومینرال
دارا شیر و غذا باي هاماکرومینرالدر مقایسه با منگنز، مولیبدن، کلسیم و فسفر خون . کمبود منگنز در سرم گاوها ثانویه است،کهاین

رگراسیون يهتشکیل معادلبا  سرممنگنز و مولیبدن . هستندمعدنی گاوها يچهرهدر تعیین  مطمئناز نمادهاي  ارتباطترین بیشبودن 
معدنی در گیري از بروز کمبودهاي در راستاي افزایش تولید و پیش .باشندمیبینی خون قابل ردیابی و پیشهايماکرومینرالبا 

. استآهن ضروري  و سازي کنسانتره از منگنزغنی ،گاوهاي مورد مطالعه

خون، غذا، شیر، گاو، ماکرومینرال، میکرومینرال:کلیديکلمات 

مقدمه
از  دیگري هامیکرومینرالمنگنز و  مولیبدن، مس، آهن،.

د هستنها هاي دامبافتمایعات و کمیاب در عناصر 
)Kaneko et al. رکیبات عنوان ته بفوق عناصر . )1997

و نقش  دارندی کارآیها کلیدي در طیف وسیعی از آنزیم
ی، متابولیسم کسیداناآنتی ، یتنفسهاي مهمی را در فعالیت

ایفاء  هاتشکیل کالژن و استخوان،هاقندها و چربی
.Erdogan et al(نمایندمی 2004, Tomlinson et al.

2004, Andrieu 2008(.ي اساسی هامیکرومینرالتعیین
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.Rabiee et al(در غذا  ، )Falandysz 1993(، خون )2010
Enb(شیر et al. .Junka et al(و کبد )2009 معیار )2006
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براي ،دنگیرقرار نمیاي رودهمتابولیسم و جذب روند در 
غیرقابلسولفورومولیبدنتاثیرتحتغذا مس  مثال

تعیین از نظر سهولت کار محققین لذا ،شودمی جذب
در ها حد واسط بین غذا و بافترا سرمدر  هامیکرومینرال

.Caroli et al(هنظر گرفت .Enb et al(شیر ، )1994 2009( 
کز تجمع اعنوان بزرگترین مره برا کبد و کلیه نهایت و در 

.Alonso et al(کنندمی معرفیهامیکرومینرال 2000( .
در غذا  هامیکرومینرالافزایش یا کاهش تجربی  ابامروزه 

، هادام مورد نیاز در رشد يدامنهاي در تعیین وسیلهرا آن
. ندکنمیتلقی کمبودهاتعیین تولید و تولید مثل و بهبود 

نارسائی در اخذ و جذب ،در غذاعناصر معدنی کمبود 
هاي بیولوژیکی ایجاد هاي جدي را در فعالیتها آسیبآن

دامی  تولیداتو کاهش بیماري ایجاد نموده که منجر به 
.Erdogan et al(شودیم 2004(.

و  ماکروتوان ترین ترکیبات شیر میاز برجسته
يدر زمینه ینفراواتحقیقات . را ذکر نمودهامیکرومینرال

صورت گرفته و در شیر ها و مقادیر آنهامینرالانواع 
 يدورهاساس ها برآنمقادیر بیانگر متغیر بودن نتایج 

شرایط ، هاي معدنیغذائی، مکمل، وضعیت شیرواري
باشد میشیمیائی محیطی  هايودگیلو آ جغرافیائی

)Brzoska et al. 73/0رکیبات معدنی شیر ت.)1996
89/2منگنزکه  )Flynn 1992(گرم در لیتر بوده میلی

)Belewu and Aiyegbusi  Stage(05/0، مولیبدن)2002

and Web 1985(81/0، آهن)Anderson 1992(مس ،
.Licata et al(لیتر میکرومول در03/0 کلسیم، )2004
میکروگرم در 87را منیزیم و )Hurley 1997(درصد 58/0

. اندذکر کرده )Fransson and Linnerdal 1993(لیتر میلی
Wnukی را مشخصيدامنه 2003در سال و همکاران

ها در غذا شیر متعاقب کاهش مینرال معدنیاصر براي عن
دهد که ترسیم نشان میفوق  يیافته.اندترسیم کرده
اطقدر منعناصر معدنی ترکیبات و مقادیر سیمائی از 

ها با غذا و خون و یافتن ارتباط آنجغرافیائی متفاوت 
.ثر باشدؤممفید و ود تولیدات دامی بهبتواند در می

کلسیم و ،منگنزترین خصوصیات رجستهیکی از ب
 محققانبر اساس نتایج .استها آن تداخلیاثرات  فسفر

تر از شیر بیش و خون، غذادر هاماکرومینرالارتباط بین 
وجود رابطه بین . )Suttle 2010(باشدمیهامیکرومینرال

.Ahola et al(کبدمسومنگنزبا جیرهمس مس ،)2004
.Blanco-Penedo et al(در کبدمولیبدنبا سو م) 2006

گزارش شده  )Ward and Spears 1997(کبدمسباسرم
طی در شیر با غذا و خون چنین رواب ،کهدر صورتی

اي و که غالب مواد دانهنظر به این. باشدمشخص نمی
ی مستعد هاي شنی، آهکی و قلیایاي حاصل از زمینعلوفه

تر و این کمبودها در علوفه بیش هستندکمبود مس و منگنز 
و  میکرولزوم بررسی  ،استملموس  اياز مواد دانه
گاوهاي مستقر در غذا، سرم و شیر در  هاماکرومینرال

تا با استضروري ارومیه  با مشخصات فوق مانندمناطق 
مورد نیاز معدنی  موادوابط حاکم بین این عناصریافتن ر
 مطالعه. ی گرددعملو به تبع آن در خون و شیر در غذا

 هاماکرومینرالو  میکرومقادیر تعیین  -1:حاضر با هدف
و  میکرومقادیر  يمقایسه -2. گاوها و شیر در غذا، سرم
هاي گاويگلهدر غذا، سرم و شیر در هاماکرومینرال

 -3.و تعیین کمبود اولیه یا ثانویه منگنز شیريهلشتاین 
تعیین  -4. و غذا شیر،در سرمهامینرالتعیین ارتباط بین 

منگنز و بین سیون رگرو معادالت میزان همبستگی 
.، انجام شدهاگاو شیرغذا و ،سرمدر مولیبدن 

مواد و روش کار 
هاي مورد مطالعهدام

گاو هلشتاین ماده گله  7از مجموع س أر 70تعداد
هاي از گاوداري 1391تابستان در )س از هر گلهأر 10(

شکم  4ز یک تا گاوها ا.شدند انتخابصنعتی ارومیه 
و آبستن ماه  7یرز،رکتالاساس معاینات ده و بربوده یئزا

معاینه هنگام به . بودند يشیروارماه  5باالي  يدر مرحله
ثبت گاوها و وضعیت غذائی سن هاي الزم نمونهو اخذ

 400تا  80بینهاي شیري گلهمتعلق به  گاوها. شدمی
و رکورد بوده س أر 95تا  25با گاوهاي دوشا بین سأر
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 يتغذیه.بود متغیرلیتر در روز  28تا  15ها ازآن شیر
 و یونجهشامل) فصل تابستان(برداريی نمونهدر ط گاوها

. بودخام پروتئیندرصد 16باکنسانترهمخلوط

هانمونه يروش تهیه
دوششهنگامهب،در هر گلهاب گاوها از انتخپس 

وریدازخونلیترمیلی5دارمقگاورأسهرازعصر
وانعقادضديمادهبدونخألداريلولهدروندروداج
آوريجمعآزمایشيلولهدروندرشیرلیترمیلی10مقدار

گاوها در دو .گردیدثبتنیزهاداممشخصاتوشد
گرم  25مقدار. شدندصبح و عصر دوشیده می يوعده

ظروف در طور جداگانه ه گرم کنسانتره ب 25یونجه و 
. غذا تهیه شدندعناصر معدنی غذا براي آنالیز  ينمونه
ده و تهیه شاز مناطق مختلف ارومیه ها يگاوداريیونجه

خوراك دام و طیور هايهکارخانمتعلق به نیزکنسانتره 
 نخوها از سرمپس از جدا نمودن .دندبومهاباد و ارومیه 

شامل منگنز،  هامیکرومینرالمقادیر ارزیابی جهت 
مانند کلسیم، فسفر،  هاماکرومینرالمس و  مولیبدن، آهن،

هاي نمونه. ه یخچال منتقل شدندبسدیم و پتاسیم منیزیم، 
آوري منتقل شده تا پس از جمع-Cº20فریزر  بهشیر 

به  هاغذا. ارزیابی شوند الذکرفوقها عناصر تمامی نمونه
 هايتا آزمایشمواد غذائی ارسال آزمایشگاه کنترل کیفی 

.دنریذیریط معدنی انجام گ

هاي آزمایشگاهیروش
مقادیرغذاوشیرسرم خون،هاينمونهدر

ومسآهن،مولیبدن،منگنز،شاملهامیکرومینرال
و  سدیممنیزیم،فسفر،کلسیم،شاملهاماکرومینرال

دورباخونهاي نمونه. گرفتقرارسنجشموردپتاسیم
خونسرموسانتریفوژدقیقه5مدته بدقیقهدر3000

درخونسرممعدنیارزیابی عناصر. گردیدخارجهاآن
دانشگاهدامپزشکیيدانشکدهتشخیصمرکزآزمایشگاه

خونسرممولیبدنوگیري منگنزاندازه. شدانجام ارومیه
مدلشیماتزواتمیجذبدستگاهبا استفاده ازگاوها

6800AAسمپلرواتومایزرفورنیسگرافیتهمراهبه
ابزارهاي.انجام شدASC-6100مدلاتوماتیک

اساسبرنیازموردپارامترهايوآزمایشگاهی
مایکروویو. شدندتنظیمدستگاهسازندهدستورالعمل

.رفتکاره بهانمونههضمبراي5Marsمدلفورنیس
الکترودازاستفادهبامواردتمامدرpHگیرياندازه
). WTW pH-340-A/SET2(گردیدانجامايشیشه
ارزیابیبرايمصرفموردشیمیائیموادتمامی

بودندکاملخلوصيدرجهدارايهامیکرومینرال
)Merck, Darmstadt, FRG .(ذخیرهاستانداردمحلول

استانداردمحلولاز) 1000PPM(مولیبدنومنگنزشده
فوقنیازموردهايمحلول). Merck(شدتهیهتیتریزول

دیونیزهمقطرآبدرنمودنرقیقباروزانهصورته ب
دستگاهدرمولیبدنومنگنزمقادیر. شدندتهیهشده

مس،آهن،. شدندتعیینذیربطهايالمپواتمیجذب
هايکیتازاستفادهباخونسرمفسفرو منیزیمکلسیم،
دستگاهتوسطایرانآزمونپارسشرکتساختتجارتی

وسدیم. شدندگیري اندازه) RA-1000, USA(اتوآنالیزر
پتاسیموسدیماستانداردازاستفادهباخونسرمپتاسیم
سنجیشعلهدستگاهدرایرانآزمونپارسشرکتتولید

)Jenway, Clinical PFP7, England (ندشدگیرياندازه .
آزمونپارسشرکتمطابقفوقهايروشحساسیت

،20mg/dlکلسیم،600µg/dlآهن،400µg/dlمسبراي
براي سرم شیر از.دوب5mg/dlمنیزیمو 15mg/dlفسفر
.استفاده شدي شیر هامینرالمیکرو و ماکروگیري اندازه
کلریدریک  کازئین با اسیدسپس ،گیري شدچربیابتدا شیر 

ه ب.گردیدرم شیر جدا سو شد نرمال ترسیب  1/0
استفاده از اسیدکلریدریک براي خارج ساختن  يواسطه

 يواسطهه چنین بهم.گیري نشدکازئین، کلر شیر اندازه
ها این کم اهمیت بودن کلر نسبت به سایر ماکرومینرال

.عنصر در خون و غذا نیز ارزیابی نشد
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آنالیز آماري
SPSSافزارنرماز . ها استفاده شدآنالیز دادهبراي 17
خطاي میانگین،Case Summariesيوسیلهبابتدا

، شیر سرمدر هاماکرومینرالو  میکرويدامنهواستاندارد
يبراي مقایسه Student t-testزمون آاز.شدتعیینو غذا
 یداماي و کنسانتره علوفهغذاي دو گروه در  هامینرال

) ANOVA(طرفهیکاریانسوآنالیز از . استفاده گردید
مختلف  يگله7در  هامینرالمیانگینيمقایسهجهت

عنوانه ب05/0ازترکمPمقدار.شداستفادهگاوها 
همبستگیضریب آزموناز . گردیدتلقیدار معنیتفاوت

در هاماکرومینرالو میکروبینارتباطتعیینپیرسون براي
. استفاده گردیدشیر و غذاي مختلف سرم، هانمونه

 عناصرسیون براي تعیین معادالت احتمالی آزمون رگر
.  استفاده شدهاي مختلف معدنی در نمونه

نتایج
راهاماکرومینرالومیکرومیانگین3و  2، 1ولاجد

بررسی هايگله، شیر و غذاي خون به ترتیب در سرم
يهامینرالغلظتمیانگینيمقایسه. دهدمینشانشده
 -معنیتفاوتمادهگاوهايگلهبیندر، شیر و غذاسرم

و سرممنیزیموآهنولی) >05/0P(دادنشانراداري
.نبودندمتفاوتگاوهايگلهبیندرکهشیر مسومنگنز

درهاماکرومینرالومیکروبینهمبستگیآنالیزنتایج
منگنزومولیبدندر را وابطرترین بیش) 4جدول(سرم

خونيهامیکرومینرالبینارتباط).  >05/0P(نشان داد
ارتباط.بودخونيهاماکرومینرالارتباط بین ازتربیش
/ منگنزمس،/منگنزبهمحدودشیرمعدنیعناصربین

عناصربینارتباط).  >05/0P(بودسدیم/آهنومنیزیم
سرم،منگنز/شیرسدیمبیندرشیرباخونسرممعدنی
مولیبدنوسرمآهن/شیرسدیمسرم،مولیبدن/شیرسدیم

ارتباطباالترین).  >05/0P(شدمشاهدهسرمآهن/شیر
 -کموخونسرمدرهاماکرومینرالوهامیکرومینرالبین

).4جدول(بودشیرمعدنیعناصردرهاآنترین
وهامیکرومینرالبینهمبستگیتجزیه و تحلیلنتایج

منیزیم/کلسیمبینرابطهوجودغذاهاماکرومینرال
)90/0=r(،سدیم/کلسیم)76/0=r(،پتاسیم،/کلسیم

نشانرا) r=- 78/0(مس/منگنزو) r=84/0(آهن/منگنز
هامیکرومینرالازتربیشهاماکرومینرالبیندرارتباط. داد
بامقایسهدرراارتباطترینبیشغذامنگنزوکلسیم. بود

باغذامعدنیعناصربینهمبستگی. دادندنشاندیگران
سرمفسفرو) r=0-/82(آهنباغذامنیزیمدرخونسرم
عناصربیندرارتباط. گردیدمشاهده) r=82/0(خون

آهن،)r=87/0(شیرمس/غذامنگنزدرشیرباغذامعدنی
) r=93/0(شیرمس/غذامس،)r=-92/0(شیرکلسیم/غذا

منیزیم. شدمشاهده) r= -84/0(شیرمنگنز/غذاپتاسیمو
خونسرممعدنیعناصربادیگرعناصرازتربیشغذا

ارتباطترینبیششیرمسکهصورتیدر،داشتههمبستگی
خطیرگراسیوننتایج. دادنشانغذامعدنیعناصربارا

عناصرکهدادنشانغذاوشیرخون،معدنیعناصربین
معادلهتشکیلبرايمناسبیپارامترهايغذاوشیرمعدنی
سرمفسفروکلسیممس،آهن،کهصورتیدرنیستند،

منگنزوضعیتتعیینبرايمطلوبیپارامترهايخون
).6جدول(بودندخونمولیبدنو) 5جدول(

منگنز خون= 26/13-} )-24/0±01/0(آهن )+09/0±01/0(مس )+-75/1±14/0(کلسیم )+74/3±11/0(فسفر { 
مولیبدن خون= 86/0-} )01/0±01/0(آهن )+-01/0±01/0(مس )+-05/0±01/0(کلسیم )+01/0±01/0(سدیم { 
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مطالعه هاي تحتدر سرم خون گله (mmol/l)هاماکرومینرالو (µmol/l)ها مقادیر میکرومینرال (SE)معیار میانگین و خطاي: 1جدول 
پتاسیمسدیممنیزیمفسفرکلسیممسآهنمولیبدنمنگنز*گله
10/20±1/282a21/0±16/4b8/0±4/12a41/0±0/3303/0±47/2a07/0±57/1a09/0±86/0a6/2±9/121a8/0±6/6a
20 /40±0/404b31/0±43/3a8/0±5/11a2/1±0/38b04/0±42/2a1/0±76/1b07/0±88/0a6/2±7/131b3/0±9/3b

36/34±6/327b31/0±16/4b7/0±6/11a6/0±2/35a03/0±20/2b1/0±41/1a05/0±91/0a1/1±1/131b4/0±3/4b

45/25±9/314a31/0±85/3a7/0±5/11a5/0±1/33a03/0±37/2a1/0±49/1a05/0±85/0a4/1±3/129b1/0±6/2b

51/29±7/245a21/0±95/3a7/0±3/12a4/0±5/34a04/0±49/2a13/0±31/1a07/0±73/0a3/1±3/136b3/0±37/3b

60/20±8/183a21/0±68/4b5/0±3/13a7/0±2/34a03/0±32/2a1/0±02/1c06/0±77/0a3/2±3/122c4/0±6/3b

70/20±6/185a21/0±16/4b6/0±6/13a9/0±2/38b05/0±32/2a07/0±93/0c05/0±75/0a6/0±2/133b5/0±1/4b

1/4±7/1292/0±81/083/0±36/103/0±29/21/0±6/3503/0±3/124/0±16/43/0±4/28911/0±9/30میانگین
راس 10هرگله  =*.است>05/0Pحددردارمعنیآمارياختالفوجودبیانگرنامتشابهکوچکانگلیسیحروف

هاي تحت مطالعهدر شیر گله (mmol/l)هاماکرومینرالو  (µmol/l)ها مقادیر میکرومینرال(SE)معیار  میانگین و خطاي: 2جدول 
پتاسیمسدیممنیزیمفسفرکلسیممسآهنمولیبدنمنگنز*گله
104/0±528/0a03/0±32/0a001/0±032/0a001/0±009/0a9/0±4/25a8/0±1/17a03/0±92/3a95/0±1/41a2/0±1/14a

202/0±582/0a02/0±32/0a002/0±031/0a001/0±009/0a3/0±4/24a7/0±2/17b05/0±91/3a9/1±6/33b3/0±6/14b

307/0±601/0a04/0±44/0b003/0±038/0b001/0±007/0a3./±9/246/0±3/14c06/0±1/4b4/1±6/36b3/0±5/14b

404/1±582/0a04/0±42/0b003/0±026/0c001/0±007/0a4/0±8/23a8./±6/16a04/0±87/3a1/1±6/39a2/0±9/13a

507/1±710/0a03/0±33/0a001/0±021/0d001/0±015/0a4/0±1/23b5/0±7/18d05/0±97/3a4/0±6/36b1/0±1/14a

604/1±601/0a02/0±30/0a002/0±025/0c001/0±015/0a4/0±7/23a6/0±0/18d06/0±08/4b5/1±1/38b2/0±2/14a

704/1±528/0a02/0±36/0a002/0±040/0b001/0±008/0a5/0±5/23a8./±5/16a06/0±88/3a6/0±9/44c2/0±6/14b

3/14±9/381/0±96/36/0±0/1702/0±1/247/0±010/02/0±030/0001/0±35/0001/0±582/001/0±02/1میانگین
راس 10هرگله  =*.است>05/0Pحددردارمعنیآمارياختالفوجودبیانگرنامتشابهکوچکانگلیسیحروف

1هاي تحت مطالعهدر انواع غذا در گله) mg/kg(ها و ماکرومینرال هامینرالمعیار میکرو میانگین و خطاي: 3جدول 

پتاسیمسدیممنیزیمفسفرکلسیممسآهنمولیبدنمنگنزغذا
0/52a7/0±61/2a1/15±9/235a7/2±71/28a3/40±4/607a1/0±89/1a3/13±1/64a7/18±1/111a56/0±66/3a±8/4علوفه

4/62a2/0±78/1a4/14±4/210a7/1±29/33a4/517±0/4183b0/1±38/4b6/528±2/3810b8/470±6/3053b4/0±87/4b±6/3متراکم

27/4±3/15824/0±19377/466±13/33/578±2/23956/0±0/319/554±1/2236/1±19/26/10±2/574/0±2/3میانگین
)=6df(= 1.است>05/0Pحددردارمعنیآمارياختالفوجودبیانگرنامتشابهکوچکانگلیسیحروف

1ها در گاوهاي تحت مطالعهدر سرم، شیر و بین آن هامیکرو و ماکرومینرالارتباط بین : 4جدول 

سدیم شیرمولیبدن شیرآهن شیرمنگنز شیرفسفر سرمکلسیم سرممس سرمآهن سرممولیبدن سرمپارامترها
 -32/0*---- ----- ----- -79/0**------33/0*-62/0**-46/0**منگنز    سرم
28/0*---- ----- ----- - -23/0*-54/0** -35/0*78/0**---- -مولیبدن سرم
25/0* -28/0*---- ----- - -25/0*---- ----- ----- ----- -آهن      سرم
---- ----- ----- -30/0*---- ----- ----- ----- ----- -مس      شیر
---- ----- ----- -25/0*---- ----- ----- ----- ----- -منیزیم   شیر
---- ----- -29/0*---- ----- ----- ----- ----- ----- -سدیم    شیر

*= P<0.05 * *= P<0.01 (n= 1)70
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منگنز سرم با عناصر معدنی خوننتایج آنالیز رگرسیون میزان : 5جدول 

مدل
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficientst-valueSig

BStd. ErrorBeta

26/1335/264/500/0ضریب ثابت
00/0-75/20-01/041/4-24/0آهن
09/001/027/077/1200/0مس

00/0-62/12-14/026/0-75/1کلسیم
74/311/071/035/3300/0فسفر

Serum Mn R2=0.97 (n= )70

نتایج آنالیز رگرسیون میزان مولیبدن سرم با عناصر معدنی خون: 6جدول 

مدل
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficientst-valueSig

BStd. ErrorBeta

86/004/094/2000/0ضریب ثابت
01/001/071/034/3900/0آهن
00/0-03/21-01/039/0-01/0مس

00/0-01/053/001/29-05/0کلسیم
01/001/004/004/205/0سدیم

Serum Mo R2=0.97 (n= )70

بحث
در مقایسه این مطالعه  يهامیکرومینرالسرمی میانگین

در گاو  2013در سال و همکاران Norouziهاي یافتهبا 
تر این مطالعه بیشمس و مولیبدن غلظت دهد که نشان می
منگنز و آهن که مقادیر صورتیدر ،هاي فوق بودهاز یافته

مطابقت  2013در سال با نتایج نوروزي و همکاران سرم 
و  Jenaهاي این مطالعه از یافتهسرم مقادیر منگنز . دارد

ياه، مولیبدن از گزارش2011در سال همکاران 
Jokubauskiene  آهن و مس 2010در سال و همکاران ،

2002در سال Randhawaو  Randhawaمطالعات از 
مقادیر منگنز، مولیبدن، آهن و مس سرم . استترکم

3/27و  9/17، 75/3، 364توسط مولفین فوق به ترتیب 
µmol/l آهنو میانگین منگنز  گزارش شده که پائین بودن

 هامیکرومینرالاینین بودن پای علل. دهدرا نشان می

 يجیرهمقدار و ترکیب متغیر بودن  اباحتماالً مرتبط 
.Masters et al(غذائی با  میکرورقابت  ،)1988

.Igarza et al(هاماکرومینرال .Hansen et al(، سن )1996

 Jokubauskiene et(ی باشدییرات جغرافیایو تغ)2006

al. سرم در رابطه با اعمال  آهنمنگنز و نقش . )2010
تر از مهمی ، تولیدي و تولید مثلفیزیولوژیکیگوناگون 

منگنزین بودن پای يواسطهه بکه استو مولیبدن مس
.دوشجدي تلقی  دیدر گاوهاي این مطالعه باسرم 

 2010در سال Suttleهاي نتایج این مطالعه با گزارش
حداقل غلظت که 2007و همکاران در سال  Radostitsو 

سرمی کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم و پتاسیم را به ترتیب 
اند مول در لیتر ذکر نمودهمیلی 9/3و  132، 5/0، 3/1، 2

تر گزارشدر حالی که سدیم اندکی پائین ،مطابقت داشته
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همچنین نتایج سدیم در مقایسه با مطالعه .  شده است
Norouzi  بوده استتر بیش 2013در سال و همکاران .

تولید شیر فرایند در  غذا و سرم خون کلسیم و فسفرنقش 
Ismail et(مهم بوده اي و متابولیک هاي تغذیهو بیماري al.

2011, Sakhare et al. ها آنتغییراتکهانچنهم،)2011
باشدمی فیزیولوژیکپس از زایمان و مراحل شیردهی

)Cozzi et al. کلسیم، منیزیم و رقابتی نقش . )2011
ئی مانند منگنز و مس توسط هامیکرومینرالبر فسفر 

Bademkiran 2008در سال و همکاران ،Bhattacharyya

در سال و همکاران  Lopezو2009در سال و همکاران 
باماکرومشترك  يمطالعهکه اهمیت شده گزارش2008

در تنظیم ها آنبین رقابت تعیین ز نظر ارا هامیکرومینرال
نیز زمان همکه مطالعه چنانهم ،نشان دادهغذائی  يجیره

این مطالعه کلسیم و فسفر در . بود از اهداف این بررسی
.Norouzi et al(باالاي منطقهنسبت به مطالعات خون 

استپائین نسبتاً جهانی ياهگزارش نسبت بهولی  )2013
ها آنمیزان پایین بودن توان به میاز علل احتمالی آن که 

 ،اشاره نموددر کنسانتره، عوامل رقابتی و تولید باالي شیر 
ها مین آنأتبه منظور هاي معدنی استفاده از مکمللذا 

ه بمنگنز  باتوازن طوري که ه مناسب بوده بروشی 
. ها منظور شودرقابت آن يواسطه

اول يمرحلهشیر در  يهامیکرومینرالاهمیت ارزیابی 
، ید و سلنیم منگنز، آهن، مس، روي، کبالت کمبودتعیین

)Wnuk et al. تعیین میزان  بعدي يدر مرحلهو  )2003
.Licata et al(است شیردر فلزات سنگین و سمی

این گاوهاي در شیر يهامیکرومینرالمقادیر . )2004
مطابقت  1992در سال Andersonهاي با یافتهمطالعه 

تر وبیش 1985در سال  Webو Stageيهاز مطالع داشته،
در سال و همکاران Enbمقادیر گزارش شده توسطاز 

شیر توسط  يهامیکرومینرالمقادیر . باشدمیتر کم 2009
و ترکیبات آلی  خاك، انرژي معدنیمحتواي  مانندعواملی 

تعیین  هامیکرومینرالو تغییرات در جذب و ابقاء  غذا
.Dobrzanski et al(گردد می ي دیگر عوامل مهم.)2005
کاهش یا افزایش تحت  جهترا در  هامیکرومینرالکه 

 -هاي محیطی و رقابت بین آنآلودگی دهدمیثیر قرار أت

 يهامیکرومینرالترکیب و انواع  ،بر این اساس. هاست
متفاوت ی ل و شرایط جغرافیایصتغذیه، فاساس برشیر 

در سال و همکاران  Enbي اهگزارش يمقایسه.باشدمی
2009،Flynn 1992در سال،Hurley 1997در سال ،
StageوWeb بیانگر با نتایج این مطالعه 1985در سال

ولی میزان  است،براي منگنز و مولیبدن  یکسانغلظت 
بوده که  فوقياهتر از گزارشاین مطالعه کمآهن و مس
و احتمال ن مطالعه ایدر شیر پایین بودن آهن علت آن 

هاي آهن و مس در مطالعات دیگران استفاده از مکمل
حداقل میزان 2004در سال و همکاران  Torrejo.باشد

ذکر لیتر درگرممیلی 5و  10به ترتیب راآهن و مس شیر 
در مکملافزودن ها پائین بودن آندر صورت نموده که 

افزودن  .استضروري مصرفی انسان و دام غذا یا شیر 
در مقایسه با نوع در غذا آهن و مس آلی هاي مکمل

درتولیدمثلوشیرتولیدسبب افزایش غیرآلی آن 
.Rabiee et al(ه استشدشیريگاوهاي 2010( .Mass 

مساگر کنند که گزارش می2011در سال و همکاران 
شیر و پنیر حاصل  باشد7/1µg/dlتا  28/0م بین خاشیر

.از آن غنی از مس و روي خواهد بود
تر از شیر در این مطالعه کميهاماکرومینرالمیانگین 

 Guzman and Gongora(ندبودموجود  ياهگزارش

1992, Ramin et al.  ياهگزارشبر اساس . )2007 ,2005
ثیر أتحت ت و نیستثابت شیر  هاماکرومینرال،محققان

شیرواري، پروتئین شیر و تولید شیر  يتغذیه، نژاد، مرحله
.Wu et al(است 2001, Frank and Swensson 2002, 

Van Hulzen et al. کنسانتره و یونجه  با تغذیه. )2009
مواد معدنی موجب افزایش کلسیم، فسفر  درصد 1حاوي 

سیترات، کازئین و منیزیم شیر در . شودو منیزیم شیر می
 Guzman and(ثرند ؤمشیر تنظیم و جذب کلسیم 

Gongora 1992( .گیري وفسفر در شکلو نقش کلسیم
ها و منیزیم در جلوگیري از غش گوساله رشد استخوان

ریکتز، استئوماالسی و ها با مهم بوده و کمبود آن
 Guzman and Gongora(می همراه خواهد بود یهیپومنیز
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ازي در باال بودن کلسیم، فسفر و منیزیم امتی .)1992
در ابتدا و انتهاي شیرواري  کیفیت شیر بوده که معموالً

.Kubarsepp et al(شود مشاهده می در اورام . )2002
پستان کلسیم، فسفر و منیزیم شیر کاهش و پتاسیم افزایش 

.Roussel et al(بدیا می از شیر مداوم منیزیمدفع)1992
استرس ، تولیددر گاوان پرمنیزیم شیرپائین بودن بوده و 

در شیر آنافزایش  ولی دهشگزارش گاوانو لکوز  گرما
در غش رفعکلسیم و و سبب سهولت جذب  بودهمزیت 
.Madej et al(شودمیگوساله 1994(.

ي منگنز، آهن و مس مورد نیاز هامیکرومینرالمقادیر
و براي 4µg/gو  50، 10در غذاي گاوها به ترتیب 

 Ammerman and Goodrich(است  اندكمولیبدن 

 هامیکرومینرالدهد که نشان می این مطالعهنتایج . )1983
برابر مقادیر  5تا این مطالعه متراکممواد در علوفه و 

 هامیکرومینرالايتغذیهو نبایستی کمبود بوده شده گزارش 
 در هامیکرومینرالاین  يآستانه.مطرح باشدها گاودر 

براي منگنز، آهن و مس غذاي مصرفی گاو به ترتیب
عوارض جانبی و مسمومیت بدون برابر  25و  20، 100

این غذایی گاوهاي  يجیره توان درمیکه ذکر شده 
ین یپادلیل این ادعا . چنان درصدي را افزودهممطالعه 

یا  که بودهسرم این مطالعه آهن و مس  ،بودن نسبی منگنز
این یاه و بوددر غذا  هاماکرومینرالو  میکرورقابت بین 
براي تولید شیر و تولید مثل  هامیکرومینرالکه مصرف 

کمبود منگنز و سایر  ،حال به هر. زیاد بوده است
بلکه ثانویه  نیست،در این مطالعه اولیه  هامیکرومینرال

اختالف وجود عدم ،در این مطالعهچنین هم. است
 ومواد متراکمبا ي علوفه و هامیکرومینرالبین دار معنی

ها از میکروالمان قادیريمگاوها دهد که نشان میکنسانتره 
تا از این طریق کاهش جزئی این رند در کنسانتره نیاز دارا 

رقابت بین منگنز محققین .عناصر در گاوها برطرف گردد
.Lopez et al(با کلسیم و فسفر  و ، مس با آهن )2008

به هر حال  .)Spears 2011(اندمولیبدن را ذکر کرده
باشد که  4تر از نباید بیشدر غذا نسبت مولیبدن به مس 

ا مولیبدن باما مقادیر سولفور که  بودهچنین در این مطالعه 

نامشخص  دهدرا میو مس تشکیل تیومولیبدات مس 
. )Spears 2011(است

غذا در این مطالعه براي علوفه در حد  يهاماکرومینرال
نتایجزیاد بوده و با متراکممواد براي متعادل و

Ammerman  وGoodrich)1983(این . مطابقت دارد
 هاماکرومینرالسازي غنیرغم علیدهد که نشان مینتایج 

ین هنوز آثاري از پای،ارومیهدر غذاي گاوهاي شیري 
شودمشاهده می سرمبودن نسبی کلسیم، فسفر و پتاسیم 

 -توان اثرات رقابتی عناصر معدنی، مکانیسمرا میعلت که 

هاي جذب در شکمبه، وضعیت تولید شیر و دفع عناصر 
.Radostits et al(دانستمعدنی از بدن  2007( ،

گرم  23/1براي تولید یک لیتر شیر مقدار دانشمندان 
یک و براي رشد اضافیگرم فسفر  95/0کلسیم و 

گرم فسفر  6/7گرم کلسیم و  7/13گرم جنین مقدارکیلو
 Ammerman and Goodrich(دانندرا ضروري می

شیر باال و تولید میانگین با ي این مطالعه گاوها . )1983
. اضافی نیاز دارندبه کلسیم و فسفر اساساً ماه  7آبستنی تا

و تولید شیر در رشد، تولید و منیزیم فسفر  نقش کلسیم،
سبب کاهش جذب غذا ها درآنافزایش ،استمهم مثل 

با استئوپروز و ضخیم  شده،مصرف غذا و رشد نگنز،م
ها در آنکمبود . ها همراه خواهد بودشدن قشر استخوان

دوشمیشیر و تتانی موجب ریکتز، استوماالسی، تب غذا
)Ammerman and Goodrich 1983(،ها لذا تنظیم آن

بین در ترین اثرات رقابتی عمده. مهم و حیاتی خواهد بود
.Radostits et al(پتاسیم با منیزیمرا عناصر  و )2007

.)Lopez et al. 2008(رندکلسیم و فسفر با منگنز دا
ترین بیشمشاهده خون با  يهاماکرومینرالبین وابطر

ایر محققینکه با نتایج سده بوارتباط بین مولیبدن و منگنز 
)Legleiter et al. 2005, Hansen et al. 2006, Norouzi 

et al. در  یمثبتينقطهتواند میو  داردخوانی هم)2013
ارزیابی یک.باشددر غذا هامیکرومینرالتنظیم  و تهیه

ي هامیکرومینرالوضعیت  دتوانمیدر سرم  میکرومینرال
منگنز و ها در بین این هماهنگی.نشان دهددیگر را 
در این .بودسایر عناصر معدنی سرم تر از بیشمولیبدن 
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فسفر سرم با منگنز، مولیبدن و آهن سرم مرتبط مطالعه 
Spears)1997( ،Spearsو  Wardهاي با یافتهبوده که 

)2011( ،Blanco-Penedo  و همکاران)2006( ،Lopez  و
با را کلسیم  هکه رابط) 2010(Suttleو ) 2008(همکاران 

در این مطالعه . داردناند مطابقت هکردذکر  هامیکرومینرال
يرابطهمولیبدن  با معکوس و يسرم با منگنز رابطه آهن

در و همکاران  Hansenنتایج که بامستقیم را نشان داده 
 يمس سرم با منگنز رابطه.خوانی داردهم2008سال 

بر اساس ه که شتمعکوس داارتباط مولیبدن با مستقیم و 
ترین رقابت بین مهم 2010در سال Suttleهاي یافته

این مطالعه ولفور در سمولیبدن، مس و سولفور بوده که 
.بررسی نشد

عناصر سایر را باترین ارتباط بیشمنگنز و کلسیم غذا 
 هاماکرومینرالارتباط بین  در این میان نشان داد کهمعدنی 

ترین کمکه در صورتی.بود هامیکرومینرالتر از بیش
ها در بین عناصر معدنی شیر مشاهده گردید که همبستگی

ترین ارتباط را با عناصر خونی سدیم و آهن شیر بیش
داشته در رابطه منیزیم غذا با عناصر معدنی سرم . دشتندا

ترین ارتباط را با عناصر معدنی که مس شیر بیشصورتی
و همکاران  Norouziتوسط نتایج مشابه .غذا نشان داد

.Ramin et al(، 2013در سال   گزارش شده )2007 ,2005
ارتباط عناصر معدنی غذا با خون و شیر  نتایج. است

نتایج . دنبایستی در مطالعات تجربی و تکمیلی تائید گرد
ترین سیون نشان داد که منگنز و مولیبدن سرم مناسبرگر

عناصر که بینی را نشان داده در صورتیمعادالت پیش
 يمطالعه.هاي مناسبی نبودندو غذا اندیسشیر معدنی 

بایستیمعادالت موجود نبوده واي مشابه و قابل مقایسه
. در مطالعات تکمیلی تائید گردند

آهن  و گاوهاي شیري ارومیه از میزان منگنز،خاتمهدر 
 يهامینرالسایرولیندبود دارینی برخورنسبتاً پای سرم

کمبود منگنز از نوع . ناسبی بودندغذا و شیر در حد م
خون  يهاماکرومینرالو  هامیکرومینرال. باشدثانویه می

ترین دارا بودن مناسب يواسطهه بدر مقایسه با شیر و غذا 
در تعیین  قابل اعتمادهاينشانهبا یکدیگر از ارتباط

در این رابطه . شوندمحسوب میها گاووضعیت معدنی 
اولویت اول و در منگنز، مولیبدن، کلسیم و فسفر خون 

منگنز و . آهن و مس در اولویت بعدي قرار دارند
 در گاو خوني هامینرالدیگربا در مقایسه مولیبدن خون 

شیر و  عناصر معدنیولیهستند،بینی و پیشقابل ردیابی 
در راستاي افزایش .هستند یتاغذا فاقد چنین خصوصی

در گاوهاي معدنی کمبودهاي  بروزاز  گیريپیشو تولید 
آهن مس  و کنسانتره از منگنز سازيغنیمورد مطالعه 
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Abstract
Micro and macro-mineral concentrations in serum, milk and diet were investigated in 70

dairy cows, calved up to 4 calving and pregnant less than 7 months to determine the mineral 
status, their interrelationships and the main indices used in prediction of necessary minerals. 
Five ml of Jugular blood, 10 ml of milk and 25 gr from each alfalfa and concentrate were 
prepared and analysed for trace and macro elements in clinical pathology and food analysis 
laboratories. Mean serum Mn and Fe were low while others in serum, milk and diet were in 
normal range. With the exception of serum Fe, milk Mn and Cu, mean serum, milk and 
dietary elements were significantly different among herds. Various relationships were 
observed among elements with the greatest in serum Mo, Mn, Fe, P, milk Mn, Ca, Na and Ca, 
P in diet. Correlations among serum elements were greater than in milk and diet. The 
relationships among serum trace elements were higher than macro-minerals, whereas 
correlations among macro-minerals were higher in milk than in serum and diet. There were 
correlations between DMg/SFe, DMg/SP, DMg/MCu, DFe/MCa, DCu/MCu, DK/MMn. 
Dietary Mg and milk Cu showed the greatest correlations with others in diet and milk. The 
regression equations were found between serum Mn and Mo with serum Fe, Cu, Ca and P 
while not be seen in milk and dietary elements. In conclusion, serum Mn, Fe and Cu in Urmia 
cows were partially low whereas others not. Serum Mn, Mo, Ca and P are more reliable 
elements due to their relationships with minerals in serum. Serum Mn and Mo showed the 
equations with the minerals in serum, and are used as indices in prediction of the elements 
necessary in cows. To increase milk production and avoid any mineral deficiencies, 
supplementation of Mn and Fe are recommended in cows’ nutrition. 
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