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 چکیده

لظت غ( تعیین 1 هدف:عناصر اصلی در غذا و آب مهمترین منابع تامین مواد معدنی در شیر هستند.  زمینه مطالعاتي:

 110د تعدا :کار روش. عناصر در آب روستائی و شیر گاوها نیارتباط ب( 2 ،ایمنطقه راتییتغوارزیابی  عناصر اصلی

ز هر الیتر آب میلی 10لیتر شیر ومیلی 10 مقدار. نددش تهیهغرب و شرق ارومیه  در شمال، جنوب،نمونه شیر و آب 

 شدند. ینهای ذیربط در آب و شیر تعیسنجی و کیتعناصر معدنی با دستگاه اتوآنالیزر و شعلهشد. آوری جمعگاوداری 

یر سیم، منیزیم و پتاسیم شکل  نتايج: استفاده شد. Correlation و Case summaries، ANOVA های آماریروش از

م ر پتاسیترتیب فسفر و سدیم و در شیبیشتر از آب و سدیم آب بیشتر از شیر بود. کمترین و بیشترین عناصر در آب به

ترین میزان . باال>P)05/0)دار بودند و کلسیم بودند. میانگین سدیم و پتاسیم آب و شیر و کلر آب در مناطق مختلف معنی

م منیزی غرب و کلر جنوب بوده و باالترین غلظت سدیم و پتاسیم شیر در شرق بود. کلسیم و ،پتاسیم سدیم آب در شرق،

آب و شیر در مناطق مختلف متفاوت نبودند. عناصر اصلی در آب با یکدیگر مرتبط نبوده ولی کلسیم/فسفر، 

یر ب با عناصر اصلی شآمنیزیم داری داشتند. کلسیم و کلسیم/منیزیم و فسفر/منیزیم شیر روابط مستقیم و معنی

 م آب/شیرای نبود. باالترین ضریب همبستگی بین کلسیترین روابط را نشان داده ولی بین سدیم و پتاسیم رابطهمناسب

(90/0=r( و منیزیم آب/شیر )70/0=rبو ).ودند. بسدیم آب و کلسیم شیر بیشترین عناصر معدنی  :نهايي گیرینتیجه د

ر شرق دسدیم و پتاسیم شیر باالترین میزان شیر گاوها در مناطق مختلف ارومیه متفاوت بوده،  سدیم و پتاسیم آب و

 اشتند.دداری ارومیه بودند. عناصر اصلی در آب با یکدیگر مرتبط نبوده ولی کلسیم، فسفر و منیزیم شیر روابط معنی

امین تدر  تواندیمخصوصاً کلسیم و منیزیم  کلسیم و منیزیم شیر و آب رابطه مستقیمی داشتند. لذا عناصر اصلی آب 

 عناصر اصلی شیر گاوها موثر باشد. 

 

 عناصر اصلی، آب شرب، شیر، گاو، ارومیه :یدیکل گانواژ
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 مقدمه  

بدون آن  وده بوموجودات  اتیآب از عناصر مهم در ح

 نبوده. آب غذا شودنمی یسرمثل م دیو تول دیتول، یزندگ

سوخت و  یهاشرکت در واکنشبه عنوان حالل و  یول

 مواد. آب با داشتن دارد تر از غذایاتیساز نقش ح

که جزء  هایمغذزیو رمانند عناصر اصلی  محلول

با  یماده غذائ کیبه صورت شده آن محسوب  بیترک

. (2012)علیزاده و همکاران  کندینقش م فاءیاکیفیت 

، مواد بیولوژیکیمانند  باتیترک رینظر از ساصرف

 ودهکه از مضرات آب ب تفاوتم یهاوم و فاضالبسم

های مفید نیز و ریزمغذیعناصر اصلی باال بودن  یحت

نموده که فراهم  یویکل یهاسنگاز قبیل  یمشکالت

)کالوزا و  کندمصرف آب را با محدودیت مواجه می

و هماهنگ عناصر اصلی  ریمقاد نییتع. (2009همکاران 

و مشخص شده، سبب اندارد تاس یارهایبا مع یساز

کاهش  ، جبران نیازهای معدنی وآب شتریب یکارائ

. با (2006)مور و همکاران  خواهد شد یعوارض جانب

 نیدر خصوص منبع تام نیادیاستخراج اطالعات بن

ها در مثل دام دیو تول دیالزم در رشد، تولعناصر اصلی 

 نیآن در ا یهاتیآب و الکترول یجا ،کنسانتره و علوفه

شامل  هایآب دامدار نی. منابع تاماستنامعلوم  چرخه

 قیعمق و عمکمهای چاه، یارودخانه ی،روستائ یهاآب

آنها داشته که مطالعه عناصر اصلی متفاوتی هرکدام 

 . کندمی نییتعرا  بمضر بودن آ ایو  دیمناسب، مف

جایگاه غذا ترکیبات  نیب درها شیر دام عناصر اصلی

 یحاو ری. شدارد رشدالمتی و ای را در حفظ سویژه

یا و ماده خشک   %1که مقدار آنها کمتر از بوده  یامالح

)گوچرون  است ریش تریلیگرم در دس 73/0معادل 

ها متغیر و مستلزم مطالعه دامدر  آن اردمقکه  (2005

 ریمحلول در سرم ش اصلیعناصر  %80باشد. حدود می

، مینها کلسآ نیتربیش ملحق بوده که نیکازئ هب %20و 

. نقش است میزیآنها من نیو کمتر می، سدمیفسفر، پتاس

گوساله،  میزیو من میکلس نیدر تام ریشاصلی عناصر 

از  یریشگیو پ یمیوزن، انعقاد آنز شیرشد و افزا

)بومبا و  استمشخص  یاهیو تغذ کیمتابول یهایماریب

و  میسدمنیزیم، فسفر،  م،یکلس ریمقاد. (1993همکاران 

 و 8/10 ،42/5 ،4/30، 4/48گاو به ترتیب  ریش میسپتا

. (1992)گوزمن و گونگورا  است تریمول در لیلیم 5/58

نژاد و  ،یردهیش ریفوق ثابت نبوده بلکه تحت تاث ریمقاد

 و استرس گرما (2002)کوبارسپ و همکاران  ریش دیتول

 . است ریمتغ (1992)کیوم 

، (2009ک هو و کون) در خوناصلی عناصر  نیارتباط ب

 -یمغز عاتی، ما(1990)شیفر و همکاران  عضالت

خون  ، غذا،، شیر(2007)رادوستیتس و همکاران  ینخاع

در  ولیشده گزارش  (2005)رامین و همکاران  و ادرار

بین آب شرب با سرم شیر چنین همآب شرب و 

 می( جذب کلس1993و همکاران )بومبا  است. نامشخص

-یممرتبط  ریش میزیمن انزیمبا  راو غش گوساله  ریش

 میو سد میپتاس م،یکلس نیب دیتولپر یهادام. در دانند

در  .(1983گابریس و باجان ) وجود داردرابطه مثبتی 

رابطه منفی وجود  میزیو من میکلس نیبها و خون کلیه

خون باال باشد  میو کلس میزیمن زانیهر چقدر م دارد.

 میسد شیفزاا کهافزایش یافته در صورتی ریش دیتول

)گوچرون و همکاران  خواهد شد ریش دیتولکاهش سبب 

 میسد/میو پتاس فسفر/میکلس نی. لذا رابطه مثبت ب(2005

 چشمگیر است دیپرتول یهاخون و شیر دامدر 

  .(2007)رادوستیتس و همکاران 

چنانکه مقادیر عناصر اصلی هم بر اساس اطالعات فوق

 مناطق مختلفتوانند در غذا، خون و شیر میدر 

در آب شرب نیز عناصر اصلی  متغیر باشند جغرافیائی

 حیهارومیه در نا منطقه توانند متغیر باشند.می

قرار گرفته لذا  شورکوهستانی و مجاورت با دریاچه 

آهکی و شوری داشته  حالت هطقاین منهای مصرفی آب

با ممکن است  میزان کلسیم، سدیم و پتاسیم آن و

تولید شیر گاوها  .ارد متفاوت باشدمعیارهای استاند

داشته و اینکه عناصر دریافتی به میزان آب شرب بسته 

 تا چه حدشیر در تامین مواد معدنی اصلی آب شرب 

هنوز چگونه است بین آنها  ارتباطو موثر بوده  تواندیم
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شیر مطلوب باال و  تیفیککه از آنجائی. است شخصنام

مشخص شیر اصلی  عناصر ریمقاددر گرو باال بودن 

به مقادیر  آب شربسبک و سنگین بودن ثانیاً ، شده

عناصر اصلی آن مرتبط بوده لذا نقش و اهمیت تعیین 

تعیین  وکمی عناصر فوق در آب و شیر مهم بوده 

پاسخگوی  تواندیمعناصر در آب و شیر  نیا نیارتباط ب

نقش تامین عناصر معدنی شیر توسط آب شرب را 

 نیی( تع1 این مطالعه عبارتند از:هداف ا معلوم نماید.

اصلی در آب شرب و شیر و دامنه عناصر  ریمقاد

ای در میزان عناصر مقایسه تغییرات منطقه( 2. هاگاو

عناصر  نیب ارتباط نیی( تع3 اصلی در آب شرب و شیر.

 .هیاروم و شیر گاوهای اصلی در آب شرب

 

 مواد و روش کار 

 هانمونه هیروش تهو   هادام

نمونه آب شرب و شیر از آبشخورها و  110تعداد 

شرق ، (نمونه 34، باراندوزجنوب )گاوهای مستقر در 

غرب و  (نمونه 35، انزلشمال )، (نمونه 27، صومای)

 1391شهرستان ارومیه در سال  (نمونه 14، بکشلو)

مربوطه  ناطقتهیه شدند. ابتدا به روستاهای واقع در م

 10مسقر در روستاها وداری مراجعه نموده و از هر گا

 مجزاآب شرب در ظروف  لیترمیلی 10 و شیرلیتر میلی

در بودن آب  یکسانآوری گردید. با توجه به امکان جمع

ها از نظر فاصله مکانی هر روستا تالش گردید که نمونه

 اطقدر منو شیر نزدیک نبوده تا چهره ترکیب آب 

گیری سه هبدست آید. طول مدت نمون منطقهاز وسیعی 

گاوداری کوچک، متوسط و  110ماه بوده و در مجموع 

 گانه ارومیه بررسی قر در نواحی چهارتمسبزرگ 

عمق با های ها از آب چاهدر گاوداری صرفیشدند. آب م

تر های صنعتی دور بود. گاوداریمتفاوت متر  60تا  12

های . آببودندهای عمیق مستقل چاهدارای از روستاها 

با داری شده ساالنه از طرف بهداشت و برنمونه

از نظر نشت و آلودگی درخواست صاحبان و اهالی 

امالح و سختی آب یابی زرولی ابیولوژیکی بررسی شده 

جزء وظائف های فراوان آزمایشگاهی هزینهاز نظر 

انجام نمی گرفت. نمونه شیر از گاوها بهداشت نبوده و 

هر روستا یا در بر اساس تصادفی و تنها از یک گاو 

فاقد بایستی تهیه شده بطوری که گاو مذکور گاوداری 

آبستنی و تعیین اطالعات در خصوص د. وورم پستان ب

ها حداقل دارای یک . گاوجزء مطالعه نبودها سن دام

بودند. شیوه پرورش گاوها بصورت کامالً ده یئشکم زا

صنعتی تا نیمه صنعتی و سنتی ) چند راس( متفاوت 

یونجه، تفاله، کنسانتره و سیلو از اوها گغذیه بودند. ت

 بود.  متفاوت

 زيابي نمونه هارا

از روش نوزاد و همکاران  برای استخراج سرم شیر

ابتدا شیر بدون چربی را با اسید  ( استفاده شد.2012)

نرمال تیتر نموده تا کازئین آن منعقد و  1/0کلریدریک 

م اسید سرم شیر خارج شود. رقت شیر با تعیین حج

مصرفی محاسبه شده تا در میزان کلی غلظت عناصر 

، کلسیممنظور شود.  ppmاصلی سرم شیر بر حسب 

-RA) اتوآنالیزر  فسفر و منیزیم با استفاده از دستگاه

1000 USA)  و با استفاده از کیت یسنجرنگبروش-

انجام گردید. بواسطه پائین  پارس آزمونهای ذیریط 

قادر به فوق دستگاه شرب بودن غلظت فسفر در آب 

 به روش سدیم و پتاسیم تعیین فسفر آب شرب نگردید.

 ,Flame Photometer, Jenway) فلیم فتومتر

Clinical PFP7, UK)  و با استفاده از استاندارد سدیم

 . ندشدزیست شیمی ارزیابی شرکت و پتاسیم 

 روش آنالیز آماری

ای آماری ه و با استفاده از روش 71SPSSاز نرم افزار 

Case summaries  جهت تعیین میانگین، انحراف و

خطای استاندارد استفاده گردید. آنالیز واریانس یک 

های آب شرب نگینجهت مقایسه میا (ANOVA)طرفه 

ارومیه بکار رفت. آزمون همبستگی و شیر در مناطق 

(Pearson)  جهت تعیین ارتباط عناصر اصلی در آب

 .استفاده شدشرب و شیر  شرب، شیر گاوها و بین آب
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 نتايج

میانگین و خطای استاندارد غلظت عناصر اصلی  1جدول

 راارومیاه  مختلافهاای منااطق گاوداریو شیر  آبدر 

و  %712کلسایم و منیازیم شایر باه ترتیاب  .هدیمنشان 

 %42و پتاسیم آب باه ترتیاب  یمبیشتر از آب و سد 80%

 میاانگین مقایساه بیشتر از شایر گااو بودناد.  %232 و

(ANOVA) عناصر اصلی در آب شارب و شایر گاوهاا

م ، پتاساای=05/0P< ،9/2(F) دهااد کااه ساادیمنشااان ماای

(01/0P< ،9/33(F= 05/0کلااااار ) وP< ،99/2(F=  در آب

 >01/0P) و پتاساایم =05/0P< ،87/2(F) شاارب و ساادیم

،3/12(F=  ارومیااه  چهارگانااهشاایر گاوهااا در مناااطق

 متفاوت بودند. 

( و 4(، پتاسایم )نماودار 3سدیم )نماودار  باالترین غلظت

ه ترتیب در شرق، غرب و شرق ارومیه باوده و کلر آب ب

و پتاسایم شایر در شارق ارومیاه  باالترین غلظت سدیم

( آب و شایر 2( و منیزیم  )نماودار 1. کلسیم )نمودار بود

ی دامنااهمناااطق ارومیااه نیااز تفاااوت خاصاای نداشااتند. 

باه آب  م، پتاسایم و کلار، منیازیم، سادیتغییرات کلسایم

و  13-41، 197-290 ،45-67، 3/93-2/215بااین ترتیااب 

و کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم و پتاسیم شیر  218-101

، 90-131، 884-1009، 1071-1349باااین باااه ترتیاااب 

مقااادیر فساافر آب بااود.  ppm  40-140و 1/12 -4/21

 قابل اندازه گیری نبود.بعلت جزئی بودن 

عناصر اصلی در آب  Pearsonبستگی نتایج آنالیز هم

( 3شیر )جدول ( و بین آب شرب و 2، شیر )جدول شرب

که بین عناصر اصلی آب شرب ارتباط  دهدیم نشان

 >05/0P) داری وجود نداشته ولی بین کلسیم/فسفرمعنی

،50/0(r=01/0) ، کلسیم/منیزیمP< ،20/0(r= ،

ارتباط مستقیم و  =01/0P< ،34/0(r) فسفر/منیزیم

یم و داری مشاهده شد. همچنین ارتباط مستقمعنی

، =01/0P< ،90/0(r) داری بین کلسیم آب/شیرمعنی

، کلسیم =05/0P< ،20/0(r) کلسیم آب/منیزیم شیر

، منیزیم آب/منیزیم =01/0P< ،39/0(r) آب/فسفر شیر

 >05/0P) ، منیزیم آب/فسفر شیر=01/0P< ،70/0(r) شیر

،23/0(r= 01/0) شیر، کلسیم شیر/منیزیمP< ،20/0(r= ،

و منیزیم  =01/0P< ،50/0(r) کلسیم شیر/فسفر شیر

 مشاهده شد. =01/0P< ،34/0(r) شیر و فسفر شیر
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 (=110nارومیه ) مختلفهای مناطق گاوداریو شیر آب شرب   و خطای استاندارد عناصر اصلي (ppm) میانگین -1جدول 

 کلر پتاسیم سدیم منیزیم کلسیم تعداد مناطق

 آب شرب

 a5/5±4/156 a9/5±0/58 a4/2±3/244 a75/65±0/19 a3/0±4/131 34 جنوب

 a6/3±4/142 a2/5±1/56 b9/1±2/257 b35/96±1/28 a1/6±3/129 27 شرق

 a2/7±4/153 a8/3±0/59 a8/2±2/248 b0/7±1/31 a5/7±3/136 35 شمال

 a1/4±8/149 a1/1±1/57 a5/6±5/244 b98/87±0/31 b3/7±3/147 14 غرب

 6/134±0/2 35/27±71/0 6/248±8/1 0/58±5/0 2/151±5/2 110 مجموع

 سرم شیر

 پتاسیم سديم منیزيم فسفر کلسیم  

 a8/1247±12 a 3/0±5/949 a2/8±1/103 a34/8±0/16 a0/6±3/72 34 جنوب

 a5/1219±13 a 9/3±4/969 a3/7±1/101 b29/1±0/18 b8/0±2/93 27 شرق

 a8/1227±14 a8/6±5/958 a54/9±1/103 a55/8±0/16 b7/3±2/91 35 شمال

 a5/1205±23 a3/0±10/956 a5/0±1/104 a53/0±0/17 b5/3±2/91 14 غرب

 4/85±5/1 3/17±17/0 1/104±7/0 9/957±0/3 4/1228±6/7 110 مجموع

 باشد یم P<0.05 حد در داریمعنی آماری اختالف وجود نامتشابه در هر ستون بیانگر کوچک انگلیسی حروف  

 

 ارومیه مختلفهای مناطق ارتباط بین عناصر اصلي در سرم شیر گاوداری -2جدول

 پتاسیم سدیم منیزیم فسفر  کلسیم پارامترها

 -18/0 05/0 20/0 * 50/0 ** ----- کلسیم 

 14/0 11/0 34/0 ** ----- 50/0 ** فسفر

 20/0 * -03/0 ----- 34/0 ** 20/0 * منیزیم 

 10/0 ----- -03/0 11/0 05/0 سدیم

* = P<0.05  ** = P<0.01 

 

 ارومیه مختلفهای مناطق ارتباط بین عناصر اصلي در آب شرب با شیر گاوداری -3جدول 

 فسفر شیر منیزیم شیر کلسیم شیر منیزیم اب  کلسیم آب پارامترها

 39/0 ** 20/0 * 90/0 ** 18/0 ----- کلسیم آب 

 23/0 * 70/0**  19/0 ----- 18/0 منیزیم آب

 50/0  ** 20/0 * ----- 19/0 90/0  ** کلسیم شیر

 34/0 ** ----- 20/0 * 70/0 ** 20/0 * منیزیم شیر

* = P<0.05  ** = P<0.01 
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 گاوهای مناطق مختلف ارومیه )ppm( و شیر  )ppm( مقايسه کلسیم آب شرب -1 شکل

 
 اوهای مناطق مختلف ارومیه گ )ppm( و شیر )ppm(مقايسه منیزيم آب شرب  -2 شکل

 
 گاوهای مناطق مختلف ارومیه  )ppm( و شیر )ppm(آب شرب  سديممقايسه  -3 شکل

 

 
 گاوهای مناطق مختلف ارومیه  (ppm) و شیر (ppm)آب شرب  پتاسیممقايسه  -4 شکل
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 بحث

ها ارزیابی عناصر اصلی در آب مصرفی انسان و دام

های معدنی و آب کشی شهری یا روستائی،آب لولهدر

)کاستیلو و  بطری و آب تصفیه خانگی در امریکا

 (،2011درگون و همکاران ) ، کرواسی(2013همکاران 

، (2011، یاداو و راجیش 2010)جین و همکاران  هند

سار و )پون ، فنالند(2011)سیدو و همکاران  ایتالیا

 ، غنا(2010)ایکسو و همکاران  ، چین(2008کاروونن 

و همکاران  ابوشادی) کویت (،2010همکاران  )روسیتر و

)آزالن   ، مالزی(2009)خان و کوهام  ، عربستان(2011

 (2012)علیزاده و همکاران  و ایران (2012و همکاران 

مورد توجه بوده که عناصر اصلی آب اوالً در مناطق 

مختلف متفاوت بوده، ثانیاً باالتر از حدود سازمان 

های ثاً باالترین میزان در آببهداشت جهانی بوده و ثال

و همکاران  مورکشی شهری بودند. معدنی یا لوله

بین یک در آمریکا و کانادا ( میزان کلسیم آب را 2006)

کمترین و با کشی که آب لوله ثبت کرده ppm 135تا 

-هم کلسیم همراه بودند.بیشترین میزان با آب معدنی 

لسیم درصدی ک 89با کاهشآب خانگی  تصفیهچنین 

 151)این مطالعه کلسیم آب شرب . نتایج بود همراه

ppm)  در آمریکا و کانادا  فوقبا نتایج که نشان داد

کلسیم آب  میزانهماهنگ بوده و اینکه آیا تغییرات 

شرب برای گاوها یا مصرف کننده مفید یا مضر است 

 نیازمند بررسی است.

و  بودهکربنات و سولفات یکربنات، ب شکلبآب  میکلس

بستگی می کند عبور زمینی که از آن  بسترنوع ه ب

. یعنی است ppm75و مطلوب آن  200حد مجاز  ،داشته

در حد مطلوب  مطالعههای این که آب شرب گاوداریاین

گاوها کلسیم در تامین نیازهای  تواندیمبه باال بوده و 

که آب شرب در  معتقدند. محققان داشته باشد نقش

نیازهای  %40تواندیملسیم کافی صورت دارا بودن ک

که در  (2006)مور و همکاران  کلسیم دام را برطرف کند

-مصرف مکمل تواندیمو بوده حتمل این مطالعه نیز م

های این منطقه را تقلیل دهد. های معدنی در گاوداری

محاسن عناصر معدنی آب توسط محققین بررسی شده 

 ppm36م و منیزی ppm202های حاوی استفاده از آبو 

های اکساالت وز سنگدر پیشگیری از بررا کلسیم 

)راجرز و همکاران  دانندمیها مفید کلسیم در کلیه

موجب جوش  باالکلسیم و منیزیم  باآب . (1997

 .شودمیاستخوان  یشکستگسریع  و بهبود خوردگی

در  سمیتیو راش نوزاداناحتمال ریکتز در کلسیم آب 

. (2007)رادوستیتس و همکاران  دهدبالغین را کاهش می

و  %5تا کمتر از را  میزیو من میدفع کلس ،آب یمواد معدن

در جایگزینی آنها  یدهد ولیم شیافزا %5/7تا را  میسد

کلسیم و منیزیم از بدن سبب کاهش دفع گاوها شیر 

)کاستیلو و  گرددیچنان دفع مهم میسدولی شده 

در آب  کلسیمن باال بودحداقل تاثیر . (2013همکاران 

در مزه آب تغییر  سبب یسالمتصورت عدم آسیب به 

بین پائین در فنالند  .(2009دآ و همکاران )ون خواهد بود

 همشاهده نشد یارابطه و مرگ ناگهانیآب  میزیمنبودن 

در دام مدر و مسهل حالت تواند یم آنبودن باال ولی 

 نتایج .(2008)پونسار و کاروونون  داشته باشد

 ،سخت یهااز آباستفاده نشان داده که  یولوژیدمیاپ

و فشار خون  یمثل سکته قلب یو عروق یقلب یهایماریب

اثرات سایر از . (Leurs et al 2010) دهدرا کاهش می

اثرات تخریبی  بهتوان را میباال بودن کلسیم آب سوء 

 یویکلهای سنگ، بروز ر ابزارهای صنعتی و انتقال آبد

   دانست.با صابون نندگی آب کاهش پاک ک و

پائین ترین باالترین و پتاسیم سدیم در این مطالعه 

محل عبور آب زمین و خاک به  آب بوده کهغلظت 

کند. در نواحی مختلف فرق میه لذا مزه آب بستگی داشت

 یهاصخره، کلسیم زیاد صخره های کوهستانی و آهکی

هلل و )عزیزا پتاسیم زیاد یتیو گران یائیآتشفشان قل

فراوان سدیم و کلر ها و نمکزارها کوه ،(2010همکاران 

مجاورت . لذا ارومیه با داشتن مناطق کوهستانی و دارند

را  تریبایستی سدیم باالدریاچه منبع سرشار نمک  با

داشته  1053نسبت به معیارهای جهانی و استاندارد 

برای کلسیم، منیزیم،  1053 شماره باشد. استاندارد
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 400و  ppm 250 ،50 ،200پتاسیم به ترتیب  و سدیم

نسبتاً باال این مطالعه ذکر کرده که سدیم و منیزیم 

هستند. مقادیر فسفات در آب شرب بسیار پائین و 

. باال بودن عناصر استگیری قابل اندازهغیرتقریباً 

اصلی در آب شرب در نقاط جهان گزارش شده است. 

اد بر استاندارد ماز عناصر اصلی %38 شرب در غنا آب

WHO 7/5وده که بکلر ترین آنها شته که برجستهدا% 

با  ای. در مطالعه(2010)روزیتر و همکاران  مازاد بود

-20که  مشخص شدجهان کشور  42نمونه آب از  291

نسبت به  میو سد میپتاس م،یزیمن م،یکلر، کلس 9%

  .(2007دآ )ون مازاد داشتنداستاندارد آب هلند 

-شیر گاو در این مطالعه با یافته فسفر و لسیممقادیر ک

( در گاوهای ارومیه 1992) گونگورا و گوزمن های

مطابقت دارد. نقش کلسیم و فسفر شیر در تامین 

ساله جهت شکل گیری و رشد نیازهای معدنی اولیه گو

منجر  ها مهم بوده و تداوم کاهش آن در شیراستخوان

)بومبا  هد شدها خوابه ریکتز و انحراف استخوان

 ppmدر این مطالعه مقادیر کلسیم ) .(1990وهمکاران 

( در باالترین سقف ppm 9/957( و فسفر شیر )1228

تنها بیانگر نقطه زارش شده توسط محققین بوده که نهگ

مثبت کیفیت شیر گاو از نظر عناصر اصلی بوده بلکه 

چون بین کلسیم و فسفر  باال بوده ومیزان فسفر آن نیز 

هر دو در سطح باالئی لذا ر رابطه مثبت برقرار است شی

جذب خواهند شد. گاو برای تامین کلسیم و فسفر شیر 

در این مطالعه  رد.نیاز دا مکمل معدنی باالئیبه غذای با 

کلسیم آب شرب نیز باالی حد مطلوب استاندارد بوده 

 تواند در میزان کلسیم شیر موثر باشد.که می

مول در میلی 9گاوهای شیروار تا  میانگین منیزیم شیر

، رامین و 1992)گوزمن و گونگورا  گزارش شدهلیتر

 mmol/lکه برای گاوهای ارومیه حدود  (2005همکاران 

های دیگران در حد ا یافتهبوده که در مقایسه ب 66/4

دفع منیزیم از شیر دائمی بوده و نزدیک متوسط است. 

گرم منیزیم  3-4است. گاوهای پرشیر روزانه  %12/0به 

از شیر دفع نموده که به عوامل مختلفی مانند منیزیم 

ها داشته و چون منیزیم آب غذا، تولید شیر و بیماری

تواند در تامین منیزیم شیر موثر شرب کم است نمی

میزان دفع منیزیم حتی در کمبود منیزیم غذا، آب باشد. 

یر در ئین بودن منیزیم شپاو یا هیپومنیزیمی ثابت است. 

و متعاقب  (1983)گابریک و باجان  تولیدگاوان پر

گزارش شده ولی  (1992)کیوم  استرس گرما و فصل

افزایش آن در شیر از محاسن بوده و سبب سهولت 

)بومبا و  شودجذب کلسیم و حذف غش در گوساله می

. باال بودن منیزیم شیر داللت بر کافی (1993همکاران 

 تره و احتمااًل آب و پائینبودن منیزیم علوفه، کنسان

چنانکه در طلبد. همبودن آن اصالح جیره غذائی را می

 این مطالعه منیزیم شیر در حد مطلوب بود. 

میلی مول در  78و پتاسیم تا  1/16سدیم شیر گاوها تا 

و در این گزارش شده  (2005)رامین و همکاران  لیتر

سدیم بوده که  mmol/l 4/85و  3/17 به ترتیب مطالعه

. نقش سدیم و باشندجزئی باال میبه مقدار و پتاسیم 

پتاسیم شیر در تامین نیازهای معدنی اولیه گوساله 

و تاثیر آن در شیر  تغییراتنامشخص بوده لذا نسبت به 

. در این نامشخص است ی گوسالههادر رشد و نارسائی

 مطالعه مقادیر سدیم بیشتر از پتاسیم شیر بوده و

ارض ناشی از کاهش پتاسیم شیر یا محققان به عو

اند ولی در هش جذب آن در گوساله اشاره نکردهکا

 اورام پستان پتاسیم و نمک شیر افزایش یافته

م و در استروس سدی (2007)رادوستیتس و همکاران 

. منبع (2002)فرانک و سونسون  یابدشیر کاهش می

-هم باشدآب شرب ا و غذ ،خونتواند میسدیم شیر 

بیشترین غلظت را آب سدیم این مطالعه در ه چنانک

تواند در میزان سدیم شیر نقشی داشته میو داشته 

 .(2006و همکاران  )مور باشد

شرب بین عناصر اصلی آب دار معنی رابطهعدم وجود 

های داریدر گاوکه ترکیب آب شرب  دهدمی نشان

ترین روابط بین کلسیم، . مناسباستمتفاوت ارومیه 

آنها مشاهده شد که هماهنگ بودن شیر منیزیم فسفر و 

بودن عناصر متعادل  اهمیت. لذا رساندمیدر شیر  را
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 مهمترعناصر اصلی شیر تامین اصلی غذا بعنوان منبع 

که در آن عناصر اصلی با یکدیگر هماهنگ بوده از آب 

( 1983)  باجان وگابریس  گزارشاتنتایج با این . ندنبود

در گاو متفاوت است. عدم  (2012) و همکاران نوزادو 

وجود رابطه بین سدیم و پتاسیم شیر در این مطالعه 

نشان از ثابت نبودن این عناصر در شیر گاوها بوده و 

تواند مرتبط با مرحله شیرواری، مقدار تولید شیر و می

این مطالعه نشان داد که ترکیب عناصر اصلی غذا باشد. 

یم آب، کلسیم، فسفر و کلسیم و منیز یا کاهش با افزایش

د. یابکاهش میافزایش و یا زمان نیز هممنیزیم شیر 

( 2006و همکاران ) مور با نتایجتوان دلیل آن را می

عناصر اصلی آب در صورت  %40تفسیر نمود که حدود

شود و یا میکافی بودن امالح آب جذب خون و شیر 

مواد اند که ( گزارش کرده2013و همکاران ) کاستیلو

در صورت شیروار را  میزیو من میآب دفع کلس یمعدن

. نتایج فوق باید در مطالعات تکمیلی دهدیمکاهش بودن 

تائید شده و نقش عناصر اصلی آب در میزان مواد 

 معدنی شیر مشخص گردد. 

در خاتمه غلظت عناصر اصلی در آب شرب در مناطق 

. کلسیم و منیزیم آب با استمتفاوت  ارومیهمختلف 

 باالترینیم دارهای استاندارد مطابقت داشته و سمعی

هد. بین عناصر اصلی آب دغلظت آب را تشکیل می

کلسیم، فسفر و  شته ولیای وجود نداشرب رابطه

. با افزایش کلسیم و داشتند ثبتیروابط مشیر منیزیم 

فسفر و منیزیم شیر نیز منیزیم آب شرب کلسیم، 

و منیزیم آب شرب  یابد بنابراین نقش کلسیمافزایش می

 در عناصر اصلی شیر را بایستی مثبت تلقی نمود.
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Abstract 

BACKGROUND: Macro-minerals in diet and water are the main sources of milk minerals in cows. 

OBJECTIVES: 1) Determination of macro-mineral concentrations and their local variations 2) 

Relationships among minerals in cows' milk and water consumption. METHODS: A 110 water and 

milk samples were prepared in north, south, west and east of Urmia, Iran. A 10 ml water and milk 

from each cow collected and analyzed for minerals. Data were assessed by case summaries, 

ANOVA and correlation methods. RESULTS: Milk calcium, magnesium and potassium were 

higher than in water and water sodium was higher than in milk. The lowest and highest mineral 

concentrations in water were phosphorus and sodium and in milk were potassium and calcium, 

respectively. The mean sodium and potassium in water and milk and chloride in water were 

different among locations (P<0.05). The highest water concentration of sodium and chloride were in 

the east, potassium in the west and chloride in the south while milk sodium and potassium were in 

the east of Urmia. Water and milk calcium and magnesium in different locations were not 

significant. No correlations observed among water minerals, but positive correlations were between 

calcium/phosphorus, calcium/magnesium and phosphorus/magnesium. Water and milk calcium and 

magnesium revealed optimal correlations with each other, while not between sodium and potassium 

in water and milk. The highest correlation rate was between calcium milk/drinking water (r=0.90) 

and magnesium milk/drinking water (r=0.70). CONCLUSIONS: The concentrations of milk calcium 

and water sodium were the greatest elements. Milk and water sodium and potassium levels were 

different among Urmia distinct with the greatest in the east. Water minerals were not correlated 

with each other but milk calcium, phosphorus and magnesium did. Water and milk calcium and 

magnesium showed positive correlations with each other, thus, calcium and magnesium could 

provide the mineral necessities in milk yield.  

 

Keywords: Macro-minerals, Drinking water, Milk, Cows, Urmia 

 
 


