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 چکیده

مادیان در  نمونه شیر 39و  آغوزنمونه  71 نمونه شامل 65 درآنها  و ارتباط بینها ماکرومینرالو پروتیئن  ،اوره مقادیر

 ئیدریکاسید کلر توسط کازئینخارج کردن شیر پس از سرم ها در شاخصمقادیر  دید.بررسي گردر ارومیه  7391سال 

، اورهها برای هنمون کليمیانگین . اندازه گیری شدند اتوآنالیزر دردستگاه تجاریهای کیتبا استفاده از  ،نرمال 7/1

، 6/43، لیترگرم در دسي 55/4لیتر، گرم در دسيمیلي 4/65 ترتیببه، کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم و پتاسیم پروتئین

، %8/6، %4/64 ترتیببهشیر  یمسدو  مقادیر اوره، کلسیم، فسفر. تعیین گردیددر لیتر  مولمیلي 7/73و  1/39، 33/1، 6/61

ان بود. یدر ماد بیشتر از شیر %9و  %97، %611ترتیب به آغوز ، منیزیم و پتاسیمو پروتئین غوزآبیشتر از  %9و 6/74%

ه و سایر بود >P)17/1)دار معنياوره، پروتئین و منیزیم مقادیر نشان داد که  آغوزهای شیر با شاخصمقایسه میانگین 

 آغوزدر  ، منیزیم و پتاسیمپروتئین م در شیر وکلسیم، فسفر و سدی ،باالترین غلظت اوره .ها متفاوت نبودندشاخص

وز و شیر غآهای ماکرومینرال اوره، پروتئین و گروه سني در غلظت 5داری را در آنالیز آماری اختالف معني. ندبود

با  اوره بین. >P)16/1)ساله بودند  71و  9کمتر از  ،ساله 6های در مادیان که به جز غلظت کلسیم آغوز نشان نداد

، کلسیم با فسفر  r) =-36/1)اوره با منیزیم ،  r) =36/1)اوره با فسفر ، r) =31/1) اوره با کلسیم ،r)=-79/1)وتئین پر

(41/1= (r  49/1)، سدیم با پتاسیم= (r 16/1)پروتئین با منیزیم  و= (r 17/1) داریمعني رابطه(P< که قوی مشاهده شد-

مادیان از شیر تر و اوره آن کمتر بیش آغوزپروتئین و منیزیم توان گفت که ذا مي. لترین آنها بین پروتئین با منیزیم بود

 مادیانشیر تکمیلي تواند اندیسي در مطالعات مي کهها داشته شاخصسایر ارتباط را با بیشترین شیر اوره  باشد.مي

 .  تلقي گردد
 

 هاماکرومینرالاوره، پروتئین، ، آغوز، شیر، مادیان کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

غذا به واسطه انرژی،  نیترو کامل نیعنوان اوله ب ریش

فراوان آن همواره مورد توجه  يو مواد معدن پروتئین

انجام آن  يفیو ک يدر ابعاد کم يعیبوده و مطالعات وس

آن در  يو محصوالت جنب ریاست. مصرف ش شده

شود. پروتیئن شیر در يم يتلق مهمسالمتي انسان 

در  يخام، ماست و پنیر نه تنها از ارکان اصلاشکال شیر

مطرح بوده بلکه در حفظ، رشد و سالمت  ریاقتصاد ش

 .(6118د )رامین و همکاران باشيم ياتیدام و انسان ح

است که نوزاد را در مقابل عوامل  يهائپادتن یدارا شیر

 ش،یشیر گاو، گاوم مصرف. کنديعفوني محافظت م

از نقاط جهان معمول  یاریگوسفند، بز و شتر در بس

 ریآنها ش نیترو ارزان نیترمناسب ن،یترجیبوده که را

انسان به  تیحساس شی. امروزه به واسطه افزااستگاو 

های دامي مانند االغ و اسب گونه ریسا ریش ،ر گاویش

 نموده است دایجهان پ یکشورها نیرا در ب يگاهیجا

 .(6119)جاروینن و چاتچاته 

 بیارزش ترک یها بر مبنادام ریاز ش یدمنبهره اساس

 تاًیو نها تیفقدان حساس د،یتول يآن، فراوان يغذائ

و االغ  هاانیماد ریبودن آن استوار است. ش یاقتصاد

باشد.  يفوق م ازاتیامت یاز موارد دارا یاریدر بس

گزارش  لوگرمیک 76تا  6در روز از  هاانیماد ریش دیتول

 نیپروتئ زانیاگرچه م .(6177)دوریو و مارتین  دوشمي

کمتر از  انیماد ریش (6111و همکاران  و)گو يو چرب

)کاپوکیس و  یضرور نهیآم یدهایگاو است اما اس

و  (6118)سانتوز و سیلوستر  ، الکتوز(7996همکاران 

از  شتریب نآ (6177)مدهامار و همکاران  ماده خشک

گ و )وندربر انیماد یریگله ش 73حداقل  مي باشد.گاو 

 ردهیش انیراس ماد 631111در هلند و  (6177همکاران 

به  تیوجود داشته و سرانجام حساس زستانیدر قرق

( 6119)جاروینن و چاتچاته  کمتر از گاو انیماد ریش

)زاوا و  انسان یهازخم امیو مصرف آن در التبوده 

 هاانیماد ریش ازاتیامت نیتراز برجسته (6119همکاران 

 نیگزیاز نقاط جهان جا يدر بعض که محسوب گشته

 گاو شده است. ریش

را  انیآغوز ماد هایو ماکرومینرال روتئینپ محققین

، 6177)یااو و همکاران  گزارش نموده اند ریاز ش شتریب

طول دوره  شی. با افزا(6119سیسال و همکاران 

آغوز کاهش  هایماکرومینرالو  هانیپروتئ يردهیش

. (6177)پکا و همکاران  شوديم کینزد ریو به ش افتهی

گوسفند از  ریشپروتئین  ،های داميگونه ندر بی

های شیر و ماکرومینرال نیاز کمتر انیباالترین و ماد

و گریس ) مادیان بیشتر از نشخوارکنندگان است

 ،نابع. م(6177، مدهامار و همکاران 7999همکاران 

-ئنپروتیعنوان ماحصل متابولیسم ه مقادیری از اوره ب

 نشخوارکنندگان ریشدر ادرار  و مانند خون، عرقهها 

 ریدر شکه گزارش نموده  (6118)رامین و همکاران 

حاوی  همچنینشیر  .استنامشخص  رانیا یهاانیماد

محلول در سرم  هاآن  %81که بوده  نرالیماکروم 9/1%

ترین آنها عمده است.کازئین متصل به  %61شیر و 

ها . ماکرومینرالباشدیزیم ميو کمترین آنها من کلسیم

رشد و افزایش وزن،  ان،در تامین کلسیم و منیزیم نوزاد

های انعقاد کازئین در شیردان و پیشگیری از بیماری

مقادیر و  ،. منابعباشدای مهم ميو تغذیه يمتابولیک

های آغوز و شیر تغییرات متفاوتي را در ماکرومینرال

، تیشنر و 7999مکاران )گریس و ه ها ذکر نمودهمادیان

های این منطقه نامعلوم که در مادیان (7995همکاران 

 باشد.مي

 ،پروتئین نیرا ب يارتباطات متفاوت محققانمطالعات 

 در گوسفند، بز و گاوهای شیر و ماکرومینرالاوره 

نموده که در اسب گزارش  (6118)رامین و همکاران 

 ریشاوره در  يابیارز تیاهمباشد. ميهمچنان در ابهام 

 دام هیتغذ تیریدر مد يصیعامل تشخ کیبه عنوان 

و  ریش بیو ترک دی، تول(6116)جانکر و همکاران 

)ویتور و همکاران  يمثلدیتول یهاشاخصسرانجام 

در  .استاثبات رسیده در نشخوارکنندگان به  (7999

در پاسخ به موارد  هیاطالعات اول نیکوچکترکه صورتي
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در کشور ما  انیماد ریخاص ش ازاتیامت رغميفوق عل

علوم  یضمن اغنا نهیزم نیدر ا قینداشته که تحق دوجو

 يکارائ شیدر امر پرورش و افزا قیسبب تشو انیماد

ین مطالعه و موثر خواهد شد. اهداف ا دیدام مف نیا

در آغوز ها و ماکرومینرالاوره  ،تعیین مقادیر پروتئین

تعیین  سرانجامبوده و  هاانیماد با توجه به سنو شیر 

 ریش هاینرالو ماکرومی نیپروتئ ،اوره نیارتباط ب

 باشد.يم هاانیماد

 

  هامواد و روش

 گیریو روش نمونه هادام

( از نمونه 39 ) ری( و شنمونه 71آغوز ) ،نمونه 65تعداد 

ارومیه، مراغه و  یهادر شهرستان وجودم یهاانیماد

 يشد. فراوان هیته 7389-91 یهاترکمن صحرا در سال

-ساله به 71 و 9، 8، 1، 5، 6 ریبا ش یهاانیماد يسن

، 3، 6 بیترتراس  و آغوز به 1 و 5، 6، 71، 1، 4 بیترت

از  ریشلیتر میلي 71 حدود راس بودند. 6 و 6، 6، 3

آوری وله آزمایش جمعلدر مادیان  هیدو کارتمخلوط 

آدرس  نام صاحب دام،اطالعات تکمیلي شامل گردید. 

ثبت شدند. شیوه  اریبردو زمان نمونهها اسبنگهداری 

 ،يدر اصطبل، گروه یها بصورت انفرادپرورش اسب

 64های تا مادیاناز ها نمونهچند راس و متراکم بودند. 

ن در طي شیردهي آ)آغوز( و پس از  مانیزاساعت 

 تیبا عدم موفق یدشوار و در موارد طیتحت شرا)شیر( 

ها از تغذیه اسب. ندشديم تهیهمهتر  ایو  دامدارسط تو

آوری به ها پس از جمعیونجه بودند. نمونهعلوفه، جو و 

انجام  ادر آنه مربوطه شاتیآزمایشگاه منتقل و آزما

 د.بودنورم پستان بیماری و  ها فاقدمادیان. گرفتيم

 های آزمايشگاهیروش

 شیر را در داخل لولهآغوز و یا لیتر میلي 6حدود 

دقیقه در  6بمدت  3111آزمایش ریخته، آنها را با دور 

 (Clements 2000, Australia)کلمنتس  دستگاه

سانتریفوژ کرده و چربي شیر که در باالی لوله قرار 

. شیر بدون چربي را در مجاورت دیگرفته، خارج گرد

pH  نرمال تیتر نموده تا  7/1متر با اسید کلریدریکpH 

. در این حالت کازئین شیر منعقد برسد 5/3محتویات به 

شده، آنگاه حجم اسید مصرفي با مقدار شیر موجود را 

شیر  سرمیادداشت نموده، تا در مراحل بعدی رقت 

های حاوی شیر منعقده را مجدداً تعیین گردد. لوله

رنگ باالی لوله  يسانتریفوژ نموده تا مایع شفاف و ب

ین آن جدا قسمت کازئ ازشود که سرم شیر نامیده مي

گردد. در آخرین مرحله سرم شیر را از قسمت منعقد 

اندازه  متغیرهاو  کرده شده بوسیله پیپت پاستور خارج

، اوره لظتغ ،ر انتها با محاسبه رقت شیرند. دگیری شد

بر حسب  ی سرم شیرهاو ماکرومینرال تام پروتئین

، پروتئین و اوره .ندمشخص گردید واحدهای استاندارد

های سرم آغوز و شیر شامل کلسیم، فسفز نرالماکرومی

 و (RA-1000, USA)توآنالیزر ا دستگاه درو منیزیم 

)رامین  ندشد گیریاندازه پارس آزمون شرکت هایکیت

از نرم افزار  .(6114، رشیدا و همکاران 6118و همکاران 

SPSS13 ها استفاده گردیدبرای توصیف و تحلیل داده. 

 هاشاخص دامنه و استاندارد افانحر میانگین،بتدا ا

برای مقایسه میانگین  استودنت تي تست از. دشدن تعیین

های موجود در دو گروه آغوز و شیر مادیان شاخص

 مقایسه جهت یا آنووا طرفه یک واریانس آنالیز

. ندشد استفادهبر اساس سن پارامترها  هامیانگین

 بین ارتباط تعیین جهت پیرسون همبستگي آزمون

 . رفت بکار غیرهامت

 

 نتايج

شیر مادیان و اوره کمتر از  غلظت پروتئین آغوز بیشتر

ی تغییرات اوره و پروتئین در . دامنه(7)نمودار  بود

و برای  8/1-56/7و  76-36آغوز مادیان به ترتیب بین 

و لیتر گرم در دسيمیلي 61-718شیر مادیان به ترتیب 

ها مجموع نمونهبود. برای  لیترگرم در دسي 8/4-7

و پروتئین  لیترگرم در دسيمیلي 36/65میانگین اوره 

آنالیز آماری اختالف  بود. لیترگرم در دسي 55/4شیر 

وز و غاوره آسني در غلظت گروه  5در داری را معني
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و  7)جداول  را نشان نداد و پروتئین آغوز و شیرشیر 

آغوز ها بین اوره که برای مجموع نمونهدر صورتي. (6

و پروتئین آغوز و شیر   =t= ،7 (df  5/9) و شیر 

 >P)17/1) داریتفاوت معني=t=،7 (df 9/99)  مادیان

 . شتداوجود 

ها کمتر میانگین کلسیم، فسفر و سدیم در آغوز مادیان

 ها بودندو منیزیم و پتاسیم بیشتر از شیر مادیان

دیم و . دامنه تغییرات کلسیم، منیزیم، فسفر، س(6)نمودار 

-1/71، 75/6-66ها به ترتیب پتاسیم در آغوز مادیان

ترتیب و شیر به 7/9-67و  49-36، 3/68-44/1، 73/5

 3/5-4/63و  18-61، 8/64-6/6، 4/51-7336/9-44/7

، 6/61، 3/1، 6/43ترتیب نمونه ها به میانگین کل .بودند

-باالترین و پائینمول در لیتر بودند. میلي 7/73و  1/39

ترتیب ان بهیها در شیر مادغلظت ماکرومینرال ترین

آنالیز آماری اختالف (. 6کلسیم و منیزیم بودند )نمودار 

-ماکرومینرالگروه سني در غلظت  5داری را در معني

برای . نشان نداد (6)جدولو شیر  (7)جدول  وزغآهای 

آغوز و شیر  هایماکرومینرالها بین مجموع نمونه

 داشت.نود داری وجتفاوت معني

 

 مول در لیتر()میلی هاو ماکرومینرال لیتر()گرم در دسی، پروتئین لیتر(گرم در دسی)میلی اورهمیانگین ر يدمقازيع تو -1جدول

 در آغوز ماديان

 پتاسیم سدیم منیزیم فسفر کلسیم پروتئین اوره تعداد سن )سال(

6 6 4/61 6/76 6/66 8/71  7/76 3/41 9/74 

5 3 66 46/9 6/44 7/61 76 8/35 5/76 

1 3 6/67 53/71 9/46 3/67 6/76 8/33 4/74 

8 6 66/66 86/77 8/36 7/78 9/77 36 6/71 

9 6 16/66 13/71 1/67 79 8/8 3/41 1/76 

71 6 67 63/77 1/66 71 5/8 3/41 7/76 

 8/73 4/31 7/77 78 4/46 7/77 44/67 71 مجموع

 

مول در )میلیها و ماکرومینرال لیتر()گرم در دسی، پروتئین لیتر( گرم در دسی)میلی اوره میانگین ريدمقاتوزيع  -2جدول

 در شیر ماديان لیتر(

 پتاسیم سدیم منیزیم فسفر کلسیم پروتئین اوره تعداد سن )سال(

6 4 6/65 6/7 6/46 6/61 93/6 1/39 79/73 

5 1 3/31 85/7 5/47 3/61 49/6 7/47 13/71 

1 71 9/31 16/6 8/47 5/61 63/5 1/35 68/73 

8 6 4/61 16/7 9/66 5/79 36/5 6/31 61/76 

9 5 1/64 83/7 1/44 7/67 78/6 64 4/76 

71 1 4/68 9/7 44 5/64 34/6 46 36/76 

 16/76 47 16/6 7/67 5/43 85/7 6/68 39 مجموع

 

در خصوص تعیین پیرسون  نتایج آنالیز همبستگي

 های شیرماکرومینرالپروتئین و اوره، ارتباط بین 

بین اوره و ها نمونهر مجموع د نشان داد که انیماد

اوره با ، (r) =-79/1)دار يرابطه معکوس و معنپروتئین 
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کلسیم ،  r) =-36/1)، اوره با منیزیم  r) =31/1) کلسیم

، پروتئین و  r) =36/1)، اوره و فسفر r) =41/1)فر با فس

رابطه  r) =49/1)و سدیم با پتاسیم  r) =16/1)منیزیم 

 اوره .وجود داشت >P)17/1) داریمثبت و معني

های شیر نشان داده و با شاخصبیشترین ارتباط را 

شیر  پروتئین و منیزیمترین ضریب همبستگي بین قوی

 مشاهده شد. 

 

 

 
 در آغوز و شیر ماديان  (g/dl)و پروتئین  (mg/dl)مقايسه میانگین غلظت اوره  -1شکل 

 معني دار هستند( 17/1)هر دو در حد                      

 

 
 

 انيماد ریش و( در آغوز mmol/l) یغلظت عناصر اصل نیانگیم سهيمقا -2شکل 

 دار هستند يمعن 17/1هر دو در حد                               
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  بحث

رابطته  در گذشتته  دو دهه در و االغ  انیماد ریمطالعه ش

 افتزایش  متراکم آن دیو تول ریش تیفیک و تیکم تعیینبا 

 گتتاو ریبتته شتت تی. حساستتاستتت ی داشتتتهریتتگچشتتم

 ریدر شتتآن و نستتبت کتتم  (6119)جتاروینن و چاتچاتتته  

 یانبوه آن بترا  دیو تول (6111)روبلز و همکاران  انیماد

فتزوده استت.   ا قتات یتحق نیت ا تیت مصارف خاص بر اهم

ربرگ و )وانتتد در هلنتد  انیت ماد یریشت  یهتا وجتود گلته  

 انیتتهتتزار راس ماد 631از  شیبتت و  (6177همکتتاران 

نقتاط   گریو د هیروس کمنستان،تر زستان،یدر قرق ردهیش

در  یو تجتار  يعلمت  یگتذار هیجهان لزوم مطالعه، سرما

 دیت . محققتان تول ستازد ينوظهور را آشتکار مت   دهیپد نیا

در روز گزارش  لوگرمیک 76تا  6را از  هاانیدر ماد ریش

تولیتد شتیر   اگرچته   .(6177)دورو و متارتین   نموده انتد 

)رشتیدا و همکتاران    استت کتم   یریش یاوهااز گمادیان 

قابتل  گوستفند، بتز و شتتر     ش،یگاوم ریبا ش يول (6114

 یهاانیر مادد .(6177)مدهامر و همکاران  مقایسه است

و اصتالح   یستاز عتدم امکانتات تتراکم    بعلتمطالعه  نیا

آغتوز   ایت  ریشت  تتر یليلیم 71 يبه سخت ،حیپرورش صح

 ،. منتابع رستد ه و صترفاً بته مصترف کتره متي     شد هیته

بهتتر از   گاهيو  االغ را مشابه انسان دانسته ریش بیترک

)گتوو و همکتاران    کننتد يو انستان ذکتر مت    انیت مادشیر 

در بتاال   تتوان يرا مت  انیماد ریش دیفوا نیتر. مهم(6111

ذا از گتاو بتوده، لت    تتر شیبت  %41کته   ریبودن الکتتوز شت  

)ستانتوز و   گتردد يمت  لیتبتد  يالکل يدنیوشو به ن ریتخم

هتتا و کتترم هیتتته ،يستتالمت شی، افتتزا(6118سیلوستتتر 

 ،يپوستت  یهتا شامپو، بهبتود زختم   ،يبائیز یهاونیلوس

ه بتدن و بت   يمنیا شیافزا س،یاز آرتروسکلروز یریشگیپ

)شتوبرت   يمشتوق رشتد و ستالمت   و  کیوتیعنوان پروب

 ذکر نمود. (7998

گرم  61/7و االغ  6/6 انیماد ریش نیپروتئ يعیطب ریمقاد

 نیانگیتت. م(6111)گتتوو و همکتتاران  استتت تتتریليدر دستت

-يگترم در دست   85/7مطالعه  نیا یهاانیماد ریش یبرا

 (،6177و همکتتاران ) متتدهامر جیبتتوده کتته بتتا نتتتا  تتتریل

 (6177) دوریو و متارتین  و( 6118) سانتوز و سیلوستر

انتد  ثبتت کترده   تتر یليدر دست  گرميلیم 6/6تا  5/7که از 

و  یونیتتو  کمتتتر از گزارشتتات  يمطابقتتت داشتتته ولتت 

بتوده   (7996)و همکتاران   کتاپوکیس  ( و6171همکاران )

از  يکت ی. کننديم انیرا ب تریليگرم در دس 73/4 یکه باال

 نیین آن است. پایدرصد پروتئ ریش یاقتصاد یارهایمع

 يغتذائ  رهیت ج نیاز عدم تتوازن پتروتئ   ریبودن آن در ش

لتتذا هماننتتد  (7997)متتارتین و همکتتاران  کتترده تیتتحکا

بتا   دیاز کنسانتره پر تول يستیبا یرینشخوارکنندگان ش

استفاده کرد. تغییرات ترکیتب   نیپروتئ %74 یدرصد باال

)فکتادو   ی شتیرواری شیر نشخوارکنندگان در طي دوره

-انیماد یشده که مشابه آن برا دئیتا (6116و همکاران 

نشتان   (6118) ستانتوزو سیلوستتر   بتوده استت.   زین ها

 زانیت م هتا انیت ماد يردهیروز شت  781 يدادند که در طت 

 پکتا  کته يدر صورت ابدیيکاهش م ریش يو چرب نیپروتئ

 يردهیآن را در دوران شتت شی( افتتزا6177و همکتتاران )

دهتد  ينشان م انیماد ریش نیپروتئ سهیدادند. مقا ننشا

-ينشخوارکنندگان کمتر م از و شتریانسان ب ریکه از ش

 ریشت  نیپتروتئ  جی. نتتا (6171)یونیا  و همکتاران   باشد

)گتتوو و  مطالعته در حتدود منتابع بتوده     نیت در ا انیت ماد

 نیپروتئ زانیبا م ياصول هیتغذ انگریو ب (6111همکاران 

 باشد. ميها دام يافتیدر رهیج

 متان یپستتان در پتس از زا   یهتا سلول دیتول نیاول آغوز

آن توسط نتوزادان ستفارش شتده استت.      هیبوده و تغذ

 تیت فیآغوز محدود بوده اما بواسطه ک دیاگرچه حجم تول

 هتا نیمنوگلوبولیو ا نیآلبوم ها،نیآن از نظر پروتئ یباال

 ریاز شت  نآ یاهیت ارزش تغذ (6119)سیسال و همکتاران  

مطالعته   نیت در ا .(6119)زاوا و همکاران  شدبايم بیشتر

 ریاز شت  تتر شیبت  %616 هتا انیت آغوز ماد نیئغلظت پروت

و همکتتاران  کتتاپوکیس از گزارشتتات رتتتکتتم يبتتوده ولتت

ثبت نمتوده انتد.    تریليگرم در دس 4/75بوده که  (7996)

ستاعت   76آغوز تتداوم نداشتته و در    نیباال بودن پروتئ

)یتاوا و همکتاران    شوديم کینزد ریش نیپروتئ زانیبه م

 شتتر یب اصتیل را  یوز نژادهاآغ باتی. مولفان ترک(6177
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 نیچنتتهتتم ،(6177)یتتاوا و همکتتاران  دانستتته دیتتبریاز ه

و در  ریاز شتت تتترشیبتت نآ یضتترور نتتهیآم یدهایاستت

)کتتاپوکیس و  کننتتدياز گتتاو ذکتتر متت شتتتریب هتتاانیتتماد

نقتش آغتوز را    (6119) و همکاران زاوا .(7996همکاران 

متوثر   ها در انستان زخم امیدر الت انیماد ریاز ش ترشیب

آغتوز و شتیر    هتای نیپتروتئ  دیت تول ستم یمکانداننتد.  يمت 

 تشتتریح شتتده استتت.  (6177) و همکتتاران تتتانر توستتط

پروتیئن شیر دارای ارزش غذائي و اقتصادی در رشد و 

هتای شتیرخوار، تعیتین بهتات اقتصتادی شتیر و       نمو دام

سرانجام تامین محصوالت جنبتي شتیر ماننتد ماستت و     

 ریشت  نیکازئکاپا  قان. محقدارد راانواع پنیرهای تجارتي 

ذکتر  کتم  بتوده بستیار    ریعامل انعقاد شرا که  هاانیماد

مادیتان هماننتد االغ و بترعکس گتاو و      شتیر لتذا   ،نموده

)فکتادو و   خواهد آمتد بعمل ن ریپن و نشدهنعقد م گوسفند

، دوریتتتتتو و 6111 "وو و همکااااا    ، 6116همکتتتتتاران 

 .  (6177همکاران 

تا کنتون   رانیادر  هاانیشیر مادو در آغوز اوره قادیر م

به سته نتوع ازت کامتل،     ریازت در شبود. نشده  يبررس

 نیت شده که منظور ا میتقس ينیپروتئریغ و ينیازت پروتئ

)پرزگتتونزا و همکتتاران  ازت غیرپروتئینتتي بتتودمطالعتته 

 وآن بتتوده  نیدر پتتروتئ ریازت شتت  %91. حتتدود (6116

. (6177و متارتین   )دوریتو  باشديآن م نیترمهم نیکازئ

در مقایسه با شیر در این مطالعه آغوز پائین بودن اوره 

 شیبتا افتزا   مولفان نیتز گتزارش شتده کته    ایر ستوسط 

-يمت  افتزوده  %73تا  ریاوره ش زانیبر م يردهیدوره ش

 ریاوره شتت زانیتت. م(7996)کتتاپوکیس و همکتتاران  شتتود

 تر از گاومیش، گاو، میش و بتز در این مطالعه کم انیماد

ایتن  آن است که  انگریبو  (6118)رامین و همکاران  بوده

متتراکم نبتوده و    و دیت تولپتر   یهتا جزت گتروه  هاانیماد

در  ریاوره شت . باشتد يآنهتا نمت   رهیت در جآثاری از اوره 

)پرزگتونزا و   یابديمگندم افزایش گلوتن اوره و با  هیتغذ

مادیتان   رهیت گرم اوره در ج 61. افزودن (6116همکاران 

لتذا   (7998)شتوبرت   هشتد  ریشت بته  آن  %61ورود سبب

ضتعیف  تر خورده و رشد آنها کمرا  یریش نیها چنکره

بته  اوره نقتش   .(7997)متارتین و همکتاران    خواهد شتد 

هبتتود بینتتي بتترای بعنتتوان انتتدیس تشخیصتتي و پتتیش 

فتته  در گاو و گوسفند بکتار ر  وضعیت تولید و تولیدمثل

 ،یتولوژهمتا  یهتا از شتاخص  یاریبتا بست   و این اندیس

فحلتتي،  یهتتاحالتتت، ریشتت تیتتفیو ک تیتتکم ،يائیمیوشتتیب

هتتا يستتمتتتک درمتترتبط بتتوده کتته  متتانیو زا يآبستتتن

 نامشخص بوده و لتزوم استتخراج آنهتا ضترورت دارد    

   .(6111)آرونویپاس و همکاران 

میانگین کلسیم، فسفر و ستدیم در آغتوز   در این مطالعه 

تتر از شتیر   م بتیش تتر و منیتزیم و پتاستی   هتا کتم  مادیان

-ه که در خصوص کلسیم و فسفر با یافتته ها بودمادیان

 ستیزال  ( و منیزیم با نتایج7999و همکاران ) گریس های

-مغایرت داشته ولي در سایر مینرال( 6119و همکاران )

های شتیر  تغییرات در مقادیر مینرال باشند.ها مشابه مي

نتد  نماخصوصاً کلسیم در طتي دوره شتیردهي   مادیان م

کیتتر و همکتتاران  باشتتدنشتتخوارکنندگان ملمتتوس نمتتي 

سدیم آغوز را بیشتر  ،(7995و همکاران ) تیشنر .(7991

 %41ستتاعت  64کتته در طتتوریه بت از شتیر بیتتان نمتتوده  

ایتن  شتود. در  کاهش یافته و به میزان شتیر نزدیتک متي   

تترین و  کلسیم شتیر بتیش  همانند سایر مطالعات مطالعه 

نقتش فستفر و منیتزیم     را داشتتند. ترین غلظت منیزیم کم

شتتیر مادیتتان بانتتدازه نشتتخوارکنندگان مهتتم نبتتوده در  

تتر  بیش، پتاسیم و سدیم شیر کلسیم شنقبه که صورتي

ای آن جنبه تشخیصتي  ، عالوه بر اثرات تغذیهتوجه شده

روز قبتل از زایمتتان   1نیتز دارنتد. کلستیم شتتیر مادیتان     

و بتا   (7995ان )مارتین و همکتار  شروع به افزایش یافته

مول در لیتتر بته همتراه بتاال     میلي 71یدن به بیش از رس

بودن پتاسیم نسبت بته ستدیم شتیر نشتانگر بلتوغ کتره       

)پاکتامونتي   بوده و زمتان زایمتان را نشتان خواهتد داد    

در را  D( نقتش ویتتامین   6177و همکتاران )  جي .(6117

ها و ورود آن بته شتیر و   از پستانافزایش جذب کلسیم 

   ند.اهیش رشد کره را اثبات نمودافزا

و اوره  ،بین پتروتئین آنالیز همبستگي وجود رابطه  نتایج

نتتایج   این آشکار نمود.را  انیشیر مادهای ماکرومینرال
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)رامتتین و  بتتز و ، گوستتفندگتتاو ، شیگتتاوممطالعتتات بتتا 

برای اوره و پروتئین همتاهنگي نداشتته    (6118همکاران 

پتروتئین و   بقتت دارد. هتا مطا ولي در خصتوص مینترال  

 گریکتتامالد در ارتبتتاط بتتا عکتتس همتتد انیتتاوره شتتیر ماد

 نیبت  احتمتال ارتبتاط  ( 6116و همکتاران )  جانکر هستند.

 يلت یتحقیقتات تکم  .نتد ارا ذکر نموده نیو پروتئ ریاوره ش

 و ریشت و پتروتئین  رابطته بتین اوره    نییدر خصوص تع

 نیت تتا ارزش تشخیصتي ا  وده ب یضرور هاانیخون ماد

تتوان گفتت   مي در نهایتشود.  نیعم ریها در ششاخص

و اوره آغتوز   ریاز شت  ترشیکه میانگین پروتئین آغوز ب

 نیهتا بت  شتاخص  نیت بتود. تفتاوت ا   انیماد ریتر از شکم

و پتتروتئین  ،اوره نیبتتود. بتت  داريمعنتت ریآغتتوز و شتت 

شته که دا وجودداری شیر رابطه معنيهای ماکرومینرال

تتوان نتیجته   . لتذا متي  را نشان داد باطترین ارتاوره بیش

وجتود   هتا انیت گرفت کته مقتادیری از اوره در شتیر ماد   

( متفتاوت  ریشت  ایت )آغوز  ریش بیداشته که بسته به ترک

-شیر مترتبط متي  های و ماکرومینرالبوده و با پروتئین 

 باشد.
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Abstract 

The concentrations of urea, protein and macro-minerals and their interrelationships were 

investigated in 56 samples including 17 colostrums and 39 whole milks in lactating mares in 2011 

in Urmia, Iran. Milk parameters were evaluated by auto-analyzer using commercial kits after 

separation of the milk casein in 0.1 normal HCl. The overall means for urea, protein, calcium, 

phosphorus, magnesium, sodium and potassium concentrations were 26.4mg/dl, 4.66 g/dl, 43.2, 

20.2, 7.33, 39.7, and 13.1 mmol/l, respectively. The concentration of urea, calcium, phosphorus and 

sodium in whole milk were 24.4%, 2.8%, 14.3% and 9% greater than in colostrum and protein, 

magnesium and potassium in colostrums were 500%, 91% and 9% greater than in whole milk of 

mares. Mean comparison between colostrum and whole milk parameters revealed significant 

differences (P<0.01) in the concentrations of urea, protein and magnesium and not for other 

parameters. The highest concentrations of urea, calcium, phosphorus and sodium were found in 

whole milk and for protein, magnesium and potassium in colostrums. With the exception of the 

differences (P<0.05) in colostrum calcium concentrations among 5, 9 and 10 years old, no 

significant differences were observed among 6 age groups in milk and colostrum parameters. There 

were significant correlations between urea/protein (r=-.19, P<0.01), urea/calcium (r=.37, P<0.01), 

urea/phosphorus (r=-.35, P<0.01), urea/magnesium (r=-0.32, P<0.01), calcium/phosphorus (r=0.47, 

P<0.01), sodium/potassium (r=-0.49, P<0.01) and protein/magnesium (r=-0.72, P<0.01), which the 

greatest and strongest correlations were seen in urea and protein/magnesium, respectively. It is 

concluded that the concentrations of protein and magnesium in colostrum of mares were higher and 

urea was lower than in whole milk. Milk urea revealed the greatest relationships with other milk 

parameters which can be considered as the useful index in studies related to milk production in 

lactating mares. 
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