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تعیین مقادیر عناصر معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، 
روي و مس در کبد و کلیه گاومیش هاي کشتار شده در کشتارگاه 

 صنعتی ارومیه
  

                  ، 2، رزاق محمودي2، محمدرضا پژوهی الموتی*1حسین تاجیک
  3سیامک عصري رضائی

  

  مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه  دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی -1
    دستیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه-2

   دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیهعلوم بالینی گروه  استادیار-3
  )5/3/88:  تاریخ پذیرش5/5/87: تاریخ دریافت(

 
  چکیده

در ایـن مطالعـه بـه    . نند دیگر ضمائم خوراکی بعنوان منابع پروتئینی در دسترس مورد استفاده قرار می گیرند   کبد و کلیه گاومیش به ما     
منظور اندازه گیري مقادیر عناصر معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، مس و روي در کبد و کلیه گاومیش هاي کـشتار شـده در              

زان آنها در جنس نر و ماده و دو گروه سنی نابالغ و بالغ، از روش هضم اسـیدي بـه طریقـه        کشتارگاه صنعتی ارومیه و ارزیابی تفاوت می      
 رأس گاومیش کشتار شده جمع آوري و بر اساس جنسیت و سن 40در مجموع، نمونه هاي کبد و کلیه از . خاکستر خشک، استفاده گردید

تگاه جذب اتمی، کالیبره شده با کمک محلولهاي استاندارد خـالص  آنالیز نمونه هاي حاصل از هضم اسیدي بوسیله دس    . دسته بندي شدند  
 212,69 و 326,4باالترین مقادیر عناصر معدنی اندازه گیري شده در کبد و کلیه به ترتیب مربوط به پتاسیم با . عناصر معدنی، انجام گردید

 ارزیابی صورت گرفته هیچ گونه اختالف آماري معنی همچنین بر اساس.  گرم بافت تازه بود    100 میلیگرم در  172,32 و   72,2و سدیم با    
  .داري بر اساس جنسیت و بلوغ در نمونه هاي مورد بررسی مشاهده نگردید

  
 . عناصر معدنی، گاومیش، هضم اسیدي، جذب اتمی: واژگانکلید

  

   مقدمه-1
   اهلی  کنندگان نشخوار که   کرد غیره اشاره مغز، خون و              اساسی   نیازهاي    از    یکی   پروتئینی   فراورده هاي 

  جهان  سراسر   در  آن  کننده  تولید  مهمترین موجودات             سرشار   منابع از  که  می باشند  انسان  و ضروري تغذیه
  حدود  تقریبی در ت گاومیش در جهان بطورجمعی. هستند          فراورده هاي   از جمله  ].1[معدنی بشمار می آیند عناصر 

   میلیون4/161  حدود  میلیون رأس می باشد که در 4/166          پروتئینی می توان به ضمائم خوراکی دام شامل کبد، کلیه، 

                                                
   Tajik_h@yahoo.com : مسئول مکاتبات*

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Tajik_h@yahoo.com
www.sid.ir
www.sid.ir


 ...، کلسیم تعیین مقادیر عناصر معدنی سدیم، پتاسیم                                                         حسین تاجیک و همکاران 

 

 12

. از آنها در آسیا یافـت مـی شـود         )  درصد 2/97(رأس  
 هـزار رأس    523گاومیش در ایران بطور تقریبی      جمعیت  

یایی، ارزش غـذایی  ترکیب شیم]. 2[تخمین زده می شود  
بیه به گوشـت   و بسیاري خواص دیگر گوشت گاومیش 

یوان تحت شرایط حگاو بوده و در مناطقی که این دو نوع 
یکسان پرورش داده شوند مصرف کننـده هـیچ اختالفـی       

از میـان ضـمائم   ]. 3[بین  گوشت آنها پیدا نخواهد کـرد       
خوراکی دام، کبد و کلیه بـدلیل طبـع مـشتري پـسندشان       

کبد از نظر فیزیولـوژي تغذیـه       . شترین مصرف را دارند   بی
بعلت دارا بودن مقادیر ریادي از ویتامین هاي گـروه ب،           
ــه ضــروري واجــد ارزش    ــه اســیدهاي آمین ــن و کلی آه

کبد گاومیش در مقایـسه     ]. 1[ی می باشد    یبیولوژیکی باال 
با کبد گاو درصد رطوبـت و چربـی بـاالتر و پـروتئین و       

میـزان رطوبـت و     ]. 9[تري می باشد    کربوهیدرات پایین   
]. 4[کربوهیدرات کلیه بیشتر از بافت عضالنی می باشـد          

کلیه داراي مقدار قابل توجهی پروتئین است، چربی آن از 
 از طـرف    .کبد بیشتر است و حـاوي کلـسترول باالسـت         

 دیگر کلیه منبع خوبی از ویتامین هاي آ و گروه ب است           
ر اعمـال حیـاتی بـدن        عناصر معدنی نقش بسزایی د     .]5[

انـسان دارنـد بـراي مثــال آهـن بعنـوان اتـم مرکــزي در       
مولکولهاي هم، نه تنها در سلولهاي خونی بلکه در آنـزیم       

اگـر  ]. 6[ مانند کاتاالز و پراکسیداز نیز وجـود دارد          یهای
ر عناصر معدنی موجود در ضمائم خـوراکی دام         یداچه مق 

ست اما باید بـه  ها از گونه اي به گونه اي دیگر متفاوت ا       
این نکته توجه داشت که نوع تغذیه و منطقـه جغرافیـاي            

]. 7[نیز روي میزان عناصر معدنی آن تأثیرگذار می باشند       
 مقدار غلظـت  8-13 شماره  USDAدر کتابچه راهنماي    

عناصر معدنی گوشت و غذاهاي گوشتی رایج گـردآوري     
 ، اما اطالعات اندکی در مورد ارزش غذایی   ]8[شده است   

با توجـه بـه نقـش       . ضمائم خوراکی گاومیش وجود دارد    
گسترده عناصر معدنی در بدن و متضمن بـودن سـالمتی           
انسان به اخذ کافی این عناصر از غذاها، اطالع داشـتن از          
ترکیبات موجود در غذاهاي مختلف نیازي بـس مهـم در      

کبد و کلیه گاومیش به مانند . تنظیم برنامه غذایی می باشد
م خوراکی بعنوان منابع پروتئینی در دسـترس        دیگر ضمائ 

 مطالعـه انـدازه   هدف از این. مورد استفاده قرار می گیرند    
گیري مقادیر عناصر معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، 
آهن، مس و روي در کبد و کلیه گـاومیش هـاي کـشتار           
شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه و ارزیابی تفاوت میـزان          

بـا   و ماده و دو گروه سنی نابالغ و بـالغ،    آنها در جنس نر   
 روش هضم اسیدي به طریقه خاکـستر خـشک    استفاده از 
و نشان داده شود که ضمائم خوراکی گاومیش و  می باشد   

  .گاو ارزش غذایی برابري دارند
  

   مواد و روش ها-2
   جمع آوري و آماده سازي نمونه ها-2-1

کشتار )  اي رودخانه( رأس گاومیش    40در این مطالعه از     
شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه، نمونه هاي کبد و کلیـه           

از  نمونه هاي کبد  .  گرم جمع آوري گردید    5-10به وزن   
لوب چپ کبد و نمونه هـاي کلیـه از لوبـول هـاي کلیـه          
سمت راست حاوي مدوال و کورتکس، با اسکالپل تمیـز،        
بر اساس نر و مـاده و همچنـین بـالغ و نابـالغ بـودن دام              

برداشته شده و داخـل کیـسه هـاي پلـی          ) رمول دندانی ف(
تمام نمونه ها از لحـاظ      . اتیلن تقسیم و بسته بندي شدند     

 ید بازرس  مورد تأیی  سالم بودن قابلیت مصرف   بهداشتی و   
نمونه ها در شرایط بهداشتی بـه آزمایـشگاه         . قرار گرفتند 

منتقل و تا زمان انجام آزمایش در فریزر با دماي پایین تر  
بعـــد از .  درجـــه ســـانتیگراد نگهـــداري شـــدند-20از

 درجه سانتیگراد، بافت همبند و چربـی  4انجمادزدایی در   
همراه نمونه ها جدا گردیده و نمونه ها بطور کامل همگن  

  ].9[شدند 
    آنالیز عناصر معدنی-2-2

در این مطالعه براي هـضم نمونـه هـا از روش خاکـستر              
احل همگن سـازي  خشک استفاده گردید که به ترتیب مر     

 سـاعت  24-30نمونه ها، آبگیري کامل نمونه ها به مدت  
 درجه سـانتیگراد، حـذف چربـی از نمونـه       105در دماي   

 ساعت، توزین 12هاي خشک شده به کمک اتر به مدت         
 گـرم در بوتـه هـاي        2نمونه هاي خشک شده به میـزان        

 550چینی و قرار دادن آنها در کوره الکتریکی بـا دمـاي             
 بـا  ].10[ ساعت اجـرا گردیـد     6انتیگراد به مدت    درجه س 
و همکاران  Devatkal  مطالعه انجام شده توسط  توجه به 

 از نالیز مقادیر عناصـر معـدنی در کبـد   براي آ که  ) 2004(
خاکـستر سـفید    . شده بـود  روش خاکستر خشک استفاده     

باقیمانــده بعــد از ســرد شــدن در اســید نیتریــک غلــیظ  
)Merck, Germany ( ه و بــه کمــک آب حــل گردیـد

 میلی لیتر رسـانده     10 فالسک به    هردیونیزه حجم آن در     
                                                                    . شد
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 NRCC از که )LUTS-1( مرجع شیمیایی ماده نمونه
(National Research Council of Canada)  

 درجـه  105ي دمـا  در دستورالعمل طبق  نیزتهیه شده بود
 شـدن را  خاکستر مراحل سپس و شده خشک سانتیگراد،

 حجم نهایی پایان در. کرد طی آزمایشی هاي نمونه مطابق
. شـد  رسانده میلی لیتر 10به  دیونیزه آب با ها نمونه همه
صر مـورد مطالعـه   اعن براي) Recovery(بازیافت  میزان

محاسبه و در انـدازه گیـري عناصـر بـه تفکیـک اعمـال               
  .دیدگر

آنالیز نمونه هاي آماده شده به کمک دستگاه جذب اتمـی      
)Shimadzu, AA-6800, Japan (   با تکیـه بـر روش

]. 11[ انجام گردید Pelkin-Elmer (1994)پیشنهادي 
دســتگاه بــه کمــک محلولهــاي اســتاندارد آمــاده کــالیبره 

مقــدار عناصــر معــدنی ). Merck, Germany(گردیــد
طول .  بافت تازه بیان گردید گرم100بصورت میلیگرم در 

 -248,3 -285,2 -422,7 -766,5 -589,0موجهــــــاي
 نانومتر، به ترتیب بـراي قرائـت عناصـر      324,7 و   213,9

معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روي و مـس          
  .بوسیله دستگاه جذب اتمی استفاده شد

    آنالیز داده ها-2-3
 11 ویـرایش   SPSSدر این مطالعه از نرم افـزار آمـاري          

. تحت ویندوز جهت انجام آزمون هاي آماري استفاده شد
 تـوکی و    تـست ) ANOVA (آنـالیز واریـانس    به کمک 

ــه   ــون دو طرف ــالیز   T-studentآزم ــاري آن ــون آم  آزم
ــانس ــست (واری ــست  ) ANOVAت ــین ت -Tو همچن
student         مقادیر عناصر معدنی بین گروههاي جنسی نـر 

.  و بـالغ ارزیـابی گردیـد     و ماده و گروه هاي سنی نابـالغ       
  . معنی دار قلمداد گردید> 0,05pسطح 

  

   نتایج-3
ارزیابی نتایج بدست آمده در خصوص اندازه گیري مقدار 
میانگین عناصر معدنی در نمونه هاي کبد و کلیه گاومیش  
هاي کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه بدون در نظر 

 2 و 1اره گرفتن سن و جنس به ترتیـب در نمـودار شـم        
با هدف مقایسه تـاثیرات جـنس و        . نشان داده شده است   

 دو سن روي میزان عناصر معدنی، آنالیز واریانس و تست   
 بــراي داده هــاي حاصــل از انــدازه T-student   طرفـه 

گیري مقادیر عناصر معدنی در نمونه هـاي کبـد و  کلیـه     
انجام گردید، که با توجه به بررسی به عمـل آمـده هـیچ              

اختالف آماري معنی داري در میزان عناصر معـدنی        گونه  
نمونه هاي کبد و کلیه مورد آزمایش تحت تأثیر جنسیت          

  .و سن مشاهده نگردید
همچنین مقادیر عناصر معدنی کبد و کلیه بر اساس گروه          
     هاي جنسی نر و ماده به ترتیـب در نمودارهـاي شـماره             

بطور مجـزا   و بر اساس دو گروه سنی نابالغ و بالغ        4 و   3
 مورد مقایسه قرار گرفته شده 6 و 5در نمودارهاي شماره 

باالترین مقدار عناصر معدنی در کبد و کلیه مربوط        . است
 و کمترین میزان در 212,6 و 326,4به پتاسیم به ترتیب با 
   و در کلیه مربـوط بـه مـس بـا    5,9کبد مربوط به آهن با     

ــرم در0,4 ــود 100 میلیگــ ــازه بــ ــرم بافــــت تــ . گــ
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   تأثیر سن در میانگین عناصر معدنی کلیه گاومیش 6نمودار 

   بحث-4
میزان عناصر معدنی موجود در کبد و کلیه تا حدودي بـر     
گرفته از نقش فیزیولوژیکی آنها و میزان عناصـر موجـود      

 کـه مـنعکس کننـده مقـدار عناصـر           در جیره غذایی دام،   
کبـد و کلیـه گـاومیش       . معدنی خاك منطقه نیز می باشد     

بعنوان منابع پروتئینی در رژیم غذایی مورد استفاده قـرار          
عناصر معدنی نقش بسزایی در اعمـال حیـاتی     . می گیرند 

بدن دارند از آن جمله می توان به نقش کاتالیزوري آهن،           
نظیم ضربان قلب و نقـش      مس و روي، تأثیر پتاسیم در ت      

از سـویی،   ]. 1[سدیم در افزایش فشار خون اشـاره کـرد          
مقدار این عناصر در کبد و کلیه نشان دهنده ارزش تغذیه    

نتـایج  . اي آنها براي قرار گیري در جیره غذایی می باشد         
بدست آمده از روش خاکستر خشک و جـذب اتمـی در            

   گاومیش بر مورد میزان میانگین عناصر معدنی کبد و کلیه

  
به ترتیب براي ) گرم100میلیگرم در (اساس وزن مرطوب 

، 212,6 و 326,4: ، پتاســـیم 172,32 و 72,24: ســـدیم 
 و 5,91: ، آهن15,52 و 60,2: ، منیزیم5,1 و 6,46: کلسیم
در .  بـــود0,4 و 6,49:  و مــس 1,4 و 6,49: ، روي5,84

 و همکـارانش بـر روي       Devatkalپژوهشی که توسـط     
میش هاي هند صـورت گرفـت مبـزان میـانگین           کبد گاو 

: عناصر معدنی را در کبد گاومیش به ترتیب براي سـدیم          
: ، آهــن6,2: ، منیــزیم5,6: ، کلــسیم274: ، پتاســیم60,04
ــس5,16: ، روي20,86 ــرم در5,6:  و م ــرم 100 میلیگ  گ

نتایج بدست آمـده از ایـن مطالعـه بـا           ]. 9[اعالم نمودند   
 و همکـارانش در     Devatkalمقادیر عناصر معـدنی کـه       

مورد کبد گاومیش گزارش کرده بودند مشابه بود به استثنا 
 60,2میزان منیزیم و آهن کبد، که در بررسی ما به ترتیب  
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طبـق مطالعـه اي کـه       .   گرم بـود   100 میلیگرم در  5,9و    
بـر روي عناصـر   ) 2000( و همکـارانش  Lopezتوسـط  

 در   همعدنی گوشت و ضمائم خوراکی گاوهاي کشتارشد      
شمال شرقی اسپانیا صورت پذیرفت میزان میانگین عناصر 
روي و مس کبد و کلیه در گاو براسـاس سـن، در گـروه       

 5,98 ماهه در کبد و کلیه به ترتیب براي روي 6-10سنی 
 سـاله بـه     2-16، در گروه سنی     0,36 و   6,03 و مس    2و  

ــراي روي  ــب ب ــس 1,44 و 4,78ترتی  0,49 و 6,44 و م
 گرم بود، که بـا مقایـسه مقـادیر عناصـر            100میلیگرم در 

در ]. 12[معدنی، تأثیر سن کمتـر تظـاهر پیـدا مـی کـرد             
بـر روي   ) 1995( و همکـاران     Khanبررسی دیگري که    

غلظت عناصر آهن، روي و مس در عضالت، کبد و کلیه      
بز بر اساس جنس و سن انجام داده بودند، دریافتنـد کـه             

ر جنسیت و سن در    اختالف آماري معنی داري تحت تأثی     
بـر  ].  13[میزان عناصر عضالت، کبد و کلیه وجود ندارد  

اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه اخـتالف آمـاري           
معنی داري در میزان عناصر معدنی کبد و کلیه گـاومیش،   
تحت تأثیر جنسیت، بالغ و نابالغ بودن دام در نمونه هاي           

ن عناصـر معـدنی   با توجه به میزا. مورد ارزیابی دیده نشد 
موجود در کبد و کلیه گاومیش، از آن مـی تـوان بعنـوان              
مکملی براي جیره هاي غذایی با سدیم و پتاسـیم پـایین            

در ادامه با توجه به این مسئله که نمونه هاي     . استفاده کرد 
جمع آوري شـده در ایـن بررسـی بـصورت تـصادفی از         

ـ            ه کشتارگاه انتخاب شده بودند، پیـشنهاد مـی شـود نمون
برداري براي بررسی هـاي بعـدي از دام هـایی صـورت             
بگیرد کـه اوالً جیـره غـذایی آنهـا کنتـرل شـده و حتـی                
المقدور خاك مناطق پـرورش آنهـا نیـز از نظـر غلظـت              

  . عناصر معدنی مورد ارزیابی قرار گیرد
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Determination of mineral contents of Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, 

and Cu in liver and kidney of slaughtered Iranian water 
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Liver and kidney of Iranian water buffalo used to consume as protein sources. The aim of this 
study was to evaluate macro- and micro-elements content of liver and kidney of water 
buffalo. The samples were collected from both sexes of slaughtered buffalos (n=40) from two 
different age groups (mature and immature). A sequence of steps including drying, weighting, 
dry ashed and acid extract was used to determine mineral composition in liver and kidney.  
Analysis of the acid digested samples were measured by a atomic absorption apparatus 
calibrated with standard solutions of the minerals. The results indicated that Potassium is the 
uppermost mineral found in liver and kidney (326.4 and 212.69 mg/100gr fresh tissue, 
respectively). Sodium was the second highest mineral was found in liver and kidney (72.2 and 
172.32 mg/100gr fresh tissue, respectively). There was no significant differences in mineral 
of liver and kidney between different sexes of the buffalos. No significant differences in 
mineral content of both organs were found between mature and immature buffalos.  
 
Keywords: Mineral, Buffalo, Acid digestion, Atomic absorption. 
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