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چکیده
مقادیر اوره ،پروتیئن و ماکرومینرالها و ارتباط بین آنها در  65نمونه شامل  71نمونه آغوز و  39نمونه شیر مادیان در
سال  7391در ارومیه بررسي گردید .مقادیر شاخصها در سرم شیر پس از خارج کردن کازئین توسط اسید کلرئیدریک
 1/7نرمال ،با استفاده از کیتهای تجاری دردستگاه اتوآنالیزر اندازه گیری شدند .میانگین کلي نمونهها برای اوره،
پروتئین ،کلسیم ،فسفر ،منیزیم ،سدیم و پتاسیم بهترتیب  65/4میليگرم در دسيلیتر 4/55 ،گرم در دسيلیتر،43/6 ،
 39/1 ،1/33 ،61/6و  73/7میليمول در لیتر تعیین گردید .مقادیر اوره ،کلسیم ،فسفر و سدیم شیر بهترتیب ،%6/8 ،%64/4
 %74/6و %9بیشتر از آغوز و پروتئین ،منیزیم و پتاسیم آغوز بهترتیب  %97 ،%611و  %9بیشتر از شیر در مادیان بود.
مقایسه میانگین شاخصهای شیر با آغوز نشان داد که مقادیر اوره ،پروتئین و منیزیم معنيدار ( (P<1/17بوده و سایر
شاخصها متفاوت نبودند .باالترین غلظت اوره ،کلسیم ،فسفر و سدیم در شیر و پروتئین ،منیزیم و پتاسیم در آغوز
بودند .آنالیز آماری اختالف معنيداری را در  5گروه سني در غلظت اوره ،پروتئین و ماکرومینرالهای آغوز و شیر
نشان نداد به جز غلظت کلسیم آغوز که در مادیانهای  6ساله ،کمتر از  9و  71ساله بودند ( .(P<1/16بین اوره با
پروتئین ( ،(r=-1/79اوره با کلسیم ( ، (r =1/31اوره با فسفر( ، (r =1/36اوره با منیزیم ( ، (r =-1/36کلسیم با فسفر
( ، (r =1/41سدیم با پتاسیم ( (r=1/49و پروتئین با منیزیم ( (r=1/16رابطه معنيداری ( (P<1/17مشاهده شد که قوی-
ترین آنها بین پروتئین با منیزیم بود .لذا ميتوان گفت که پروتئین و منیزیم آغوز بیشتر و اوره آن کمتر از شیر مادیان
ميباشد .اوره شیر بیشترین ارتباط را با سایر شاخصها داشته که ميتواند اندیسي در مطالعات تکمیلي شیر مادیان
تلقي گردد.
واژگان کلیدی :مادیان ،شیر ،آغوز ،اوره ،پروتئین ،ماکرومینرالها
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رامین ،عصري رضایی و ...

مقدمه

محسوب گشته که در بعضي از نقاط جهان جایگزین

شیر به عنوان اولین و کاملترین غذا به واسطه انرژی،

شیر گاو شده است.

پروتئین و مواد معدني فراوان آن همواره مورد توجه

محققین پروتئین و ماکرومینرالهای آغوز مادیان را

بوده و مطالعات وسیعي در ابعاد کمي و کیفي آن انجام

بیشتر از شیر گزارش نموده اند (یااو و همکاران ،6177

شده است .مصرف شیر و محصوالت جنبي آن در

سیسال و همکاران  .)6119با افزایش طول دوره

سالمتي انسان مهم تلقي ميشود .پروتیئن شیر در

شیردهي پروتئینها و ماکرومینرالهای آغوز کاهش

اشکال شیرخام ،ماست و پنیر نه تنها از ارکان اصلي در

یافته و به شیر نزدیک ميشود (پکا و همکاران .)6177

اقتصاد شیر مطرح بوده بلکه در حفظ ،رشد و سالمت

در بین گونههای دامي ،پروتئین شیر گوسفند از

دام و انسان حیاتي ميباشد (رامین و همکاران .)6118

باالترین و مادیان از کمترین و ماکرومینرالهای شیر

شیر دارای پادتنهائي است که نوزاد را در مقابل عوامل

مادیان بیشتر از نشخوارکنندگان است (گریس و

عفوني محافظت ميکند .مصرف شیر گاو ،گاومیش،

همکاران  ،7999مدهامار و همکاران  .)6177منابع،

گوسفند ،بز و شتر در بسیاری از نقاط جهان معمول

مقادیری از اوره به عنوان ماحصل متابولیسم پروتیئن-

بوده که رایجترین ،مناسبترین و ارزانترین آنها شیر

ها همانند خون ،عرق و ادرار در شیر نشخوارکنندگان

گاو است .امروزه به واسطه افزایش حساسیت انسان به

(رامین و همکاران  )6118گزارش نموده که در شیر

شیر گاو ،شیر سایر گونههای دامي مانند االغ و اسب

مادیانهای ایران نامشخص است .شیر همچنین حاوی

جایگاهي را در بین کشورهای جهان پیدا نموده است

 %1/9ماکرومینرال بوده که  %81آنها محلول در سرم

(جاروینن و چاتچاته .)6119

شیر و  %61متصل به کازئین است .عمدهترین آنها

اساس بهرهمندی از شیر دامها بر مبنای ارزش ترکیب

کلسیم و کمترین آنها منیزیم ميباشد .ماکرومینرالها

غذائي آن ،فراواني تولید ،فقدان حساسیت و نهایتاً

در تامین کلسیم و منیزیم نوزادان ،رشد و افزایش وزن،

اقتصادی بودن آن استوار است .شیر مادیانها و االغ

انعقاد کازئین در شیردان و پیشگیری از بیماریهای

در بسیاری از موارد دارای امتیازات فوق مي باشد.

متابولیکي و تغذیهای مهم ميباشد .منابع ،مقادیر و

تولید شیر مادیانها در روز از  6تا  76کیلوگرم گزارش

تغییرات متفاوتي را در ماکرومینرالهای آغوز و شیر

ميشود (دوریو و مارتین  .)6177اگرچه میزان پروتئین

مادیانها ذکر نموده (گریس و همکاران  ،7999تیشنر و

و چربي (گوو و همکاران  )6111شیر مادیان کمتر از

همکاران  )7995که در مادیانهای این منطقه نامعلوم

گاو است اما اسیدهای آمینه ضروری (کاپوکیس و

ميباشد.

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

مطالعات محققان ارتباطات متفاوتي را بین پروتئین،

ماده خشک (مدهامار و همکاران  )6177آن بیشتر از

اوره و ماکرومینرالهای شیر در گوسفند ،بز و گاو

گاو مي باشد .حداقل  73گله شیری مادیان (وندربرگ و

(رامین و همکاران  )6118گزارش نموده که در اسب

همکاران  )6177در هلند و  631111راس مادیان شیرده

همچنان در ابهام ميباشد .اهمیت ارزیابي اوره در شیر

در قرقیزستان وجود داشته و سرانجام حساسیت به

به عنوان یک عامل تشخیصي در مدیریت تغذیه دام

شیر مادیان کمتر از گاو (جاروینن و چاتچاته )6119

(جانکر و همکاران  ،)6116تولید و ترکیب شیر و

بوده و مصرف آن در التیام زخمهای انسان (زاوا و

سرانجام شاخصهای تولیدمثلي (ویتور و همکاران

همکاران  )6119از برجستهترین امتیازات شیر مادیانها

 )7999در نشخوارکنندگان به اثبات رسیده است .در
صورتيکه کوچکترین اطالعات اولیه در پاسخ به موارد
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فوق عليرغم امتیازات خاص شیر مادیان در کشور ما

 pHمتر با اسید کلریدریک  1/7نرمال تیتر نموده تا pH

وجود نداشته که تحقیق در این زمینه ضمن اغنای علوم

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

مادیان سبب تشویق در امر پرورش و افزایش کارائي

شده ،آنگاه حجم اسید مصرفي با مقدار شیر موجود را

این دام مفید و موثر خواهد شد .اهداف این مطالعه

یادداشت نموده ،تا در مراحل بعدی رقت سرم شیر

تعیین مقادیر پروتئین ،اوره و ماکرومینرالها در آغوز

تعیین گردد .لولههای حاوی شیر منعقده را مجدداً

و شیر با توجه به سن مادیانها بوده و سرانجام تعیین

سانتریفوژ نموده تا مایع شفاف و بي رنگ باالی لوله

ارتباط بین اوره ،پروتئین و ماکرومینرالهای شیر

که سرم شیر نامیده ميشود از قسمت کازئین آن جدا

مادیانها ميباشد.

گردد .در آخرین مرحله سرم شیر را از قسمت منعقد
شده بوسیله پیپت پاستور خارج کرده و متغیرها اندازه

مواد و روشها

گیری شدند .در انتها با محاسبه رقت شیر ،غلظت اوره،

دامها و روش نمونهگیری

پروتئین تام و ماکرومینرالهای سرم شیر بر حسب

تعداد  65نمونه ،آغوز ( 71نمونه) و شیر (  39نمونه) از

واحدهای استاندارد مشخص گردیدند .اوره ،پروتئین و

مادیانهای موجود در شهرستانهای ارومیه ،مراغه و

ماکرومینرالهای سرم آغوز و شیر شامل کلسیم ،فسفز

ترکمن صحرا در سالهای  7389-91تهیه شد .فراواني

و منیزیم در دستگاه اتوآنالیزر ) (RA-1000, USAو

سني مادیانهای با شیر  9 ،8 ،1 ،5 ،6و  71ساله به-

کیتهای شرکت پارس آزمون اندازهگیری شدند (رامین

ترتیب  5 ،6 ،71 ،1 ،4و  1راس و آغوز بهترتیب ،3 ،6

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

 6 ،6 ،3و  6راس بودند .حدود  71میليلیتر شیر از

 SPSS13برای توصیف و تحلیل دادهها استفاده گردید.

مخلوط دو کارتیه مادیان در لوله آزمایش جمعآوری

ابتدا میانگین ،انحراف استاندارد و دامنه شاخصها

گردید .اطالعات تکمیلي شامل نام صاحب دام ،آدرس

تعیین شدند .از استودنت تي تست برای مقایسه میانگین

نگهداری اسبها و زمان نمونهبرداری ثبت شدند .شیوه

شاخصهای موجود در دو گروه آغوز و شیر مادیان

پرورش اسبها بصورت انفرادی در اصطبل ،گروهي،

آنالیز واریانس یک طرفه یا آنووا جهت مقایسه

چند راس و متراکم بودند .نمونهها از مادیانهای تا 64

میانگینها پارامترها بر اساس سن استفاده شدند.

ساعت زایمان (آغوز) و پس از آن در طي شیردهي

آزمون همبستگي پیرسون جهت تعیین ارتباط بین

(شیر) تحت شرایط دشوار و در مواردی با عدم موفقیت

متغیرها بکار رفت.

توسط دامدار و یا مهتر تهیه ميشدند .تغذیه اسبها از
علوفه ،جو و یونجه بودند .نمونهها پس از جمعآوری به

نتايج

آزمایشگاه منتقل و آزمایشات مربوطه در آنها انجام

غلظت پروتئین آغوز بیشتر و اوره کمتر از شیر مادیان

ميگرفت .مادیانها فاقد بیماری و ورم پستان بودند.

بود (نمودار  .)7دامنهی تغییرات اوره و پروتئین در

روشهای آزمايشگاهی

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

حدود  6میليلیتر آغوز و یا شیر را در داخل لوله

شیر مادیان به ترتیب  61-718میليگرم در دسيلیتر و

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

 7-4/8گرم در دسيلیتر بود .برای مجموع نمونهها

دستگاه کلمنتس )(Clements 2000, Australia

میانگین اوره  65/36میليگرم در دسيلیتر و پروتئین

سانتریفوژ کرده و چربي شیر که در باالی لوله قرار

شیر  4/55گرم در دسيلیتر بود .آنالیز آماری اختالف

گرفته ،خارج گردید .شیر بدون چربي را در مجاورت

معنيداری را در  5گروه سني در غلظت اوره آغوز و
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شیر و پروتئین آغوز و شیر را نشان نداد (جداول  7و

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

 .)6در صورتيکه برای مجموع نمونهها بین اوره آغوز

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

 (df= 7،و پروتئین آغوز و شیر

 39/1و  73/7میليمول در لیتر بودند .باالترین و پائین-

مادیان ( (df=7، t=99/9تفاوت معنيداری ((P<1/17

ترین غلظت ماکرومینرالها در شیر مادیان بهترتیب

وجود داشت.

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

میانگین کلسیم ،فسفر و سدیم در آغوز مادیانها کمتر

معنيداری را در  5گروه سني در غلظت ماکرومینرال-

و منیزیم و پتاسیم بیشتر از شیر مادیانها بودند

های آغوز (جدول  )7و شیر (جدول )6نشان نداد .برای

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

مجموع نمونهها بین ماکرومینرالهای آغوز و شیر

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

تفاوت معنيداری وجود نداشت.

و شیر (t=9/5

 36-49 ،1/44-68/3 ،5/73و  9/7-67و شیر بهترتیب
جدول -1توزيع مقادير میانگین اوره (میلیگرم در دسیلیتر) ،پروتئین (گرم در دسیلیتر) و ماکرومینرالها (میلیمول در لیتر)
در آغوز ماديان
تعداد

اوره

پروتئین

کلسیم

فسفر

منیزیم

سدیم

پتاسیم

سن (سال)
6

6

61/4

76/6

66/6

71/8

76/7

41/3

74/9

5

3

66

9/46

44/6

61/7

76

35/8

76/5

1

3

67/6

71/53

46/9

67/3

76/6

33/8

74/4

8

6

66/66

77/86

36/8

78/7

77/9

36

71/6

9

6

66/16

71/13

67/1

79

8/8

41/3

76/1

71

6

67

77/63

66/1

71

8/5

41/3

76/7

مجموع

71

67/44

77/7

46/4

78

77/7

31/4

73/8

جدول -2توزيع مقادير میانگین اوره (میلیگرم در دسی لیتر) ،پروتئین (گرم در دسیلیتر) و ماکرومینرالها (میلیمول در
لیتر) در شیر ماديان
تعداد

اوره

پروتئین

کلسیم

فسفر

منیزیم

سدیم

پتاسیم

سن (سال)
6

4

65/6

7/6

46/6

61/6

6/93

39/1

73/79

5

1

31/3

7/85

47/5

61/3

6/49

47/7

71/13

1

71

31/9

6/16

47/8

61/5

5/63

35/1

73/68

8

6

61/4

7/16

66/9

79/5

5/36

31/6

76/61

9

5

64/1

7/83

44/1

67/7

6/78

64

76/4

71

1

68/4

7/9

44

64/5

6/34

46

76/36

مجموع

39

68/6

7/85

43/5

67/7
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نتایج آنالیز همبستگي پیرسون در خصوص تعیین

مادیان نشان داد که در مجموع نمونهها بین اوره و

ارتباط بین اوره ،پروتئین و ماکرومینرالهای شیر

پروتئین رابطه معکوس و معنيدار ( ،) (r=-1/79اوره با

23
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کلسیم ( ، (r =1/31اوره با منیزیم ( ، (r =-1/36کلسیم

بیشترین ارتباط را با شاخصهای شیر نشان داده و

با فسفر ( ، (r=1/41اوره و فسفر ( ، (r=1/36پروتئین و

قویترین ضریب همبستگي بین پروتئین و منیزیم شیر

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

مشاهده شد.

مثبت و معنيداری ( (P<1/17وجود داشت .اوره

شکل  -1مقايسه میانگین غلظت اوره ) (mg/dlو پروتئین ) (g/dlدر آغوز و شیر ماديان
(هر دو در حد  1/17معني دار هستند)

شکل  -2مقايسه میانگین غلظت عناصر اصلی ( )mmol/lدر آغوز و شیر ماديان
هر دو در حد  1/17معني دار هستند
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بحث

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

مطالعه شیر مادیان و االغ در دو دهه گذشتته در رابطته

که از  7/5تا  6/6میليگرم در دستيلیتتر ثبتت کتردهانتد

با تعیین کمیت و کیفیت شیر و تولید متراکم آن افتزایش

مطابقتتت داشتتته ولتتي کمتتتر از گزارشتتات یونیتتو و

چشتتمگیتتری داشتتته استتت .حساستتیت بتته شتتیر گتتاو

همکاران ( )6171و کتاپوکیس و همکتاران ( )7996بتوده

(جتاروینن و چاتچاتتته  )6119و نستتبت کتتم آن در شتیر

که باالی  4/73گرم در دسيلیتر را بیان ميکنند .یکتي از

مادیان (روبلز و همکاران  )6111و تولید انبوه آن بترای

معیارهای اقتصادی شیر درصد پروتئین آن است .پایین

مصارف خاص بر اهمیتت ایتن تحقیقتات افتزوده استت.

بودن آن در شیر از عدم تتوازن پتروتئین جیتره غتذائي

وجتود گلتههتای شتیری مادیتان در هلنتد (وانتتدربرگ و

حکای تت کتترده (متتارتین و همکتتاران  )7997لتتذا هماننتتد

همکتتاران  )6177و بتتیش از  631هتتزار راس مادیتتان

نشخوارکنندگان شیری بایستي از کنسانتره پر تولید بتا

شیرده در قرقیزستان ،ترکمنستان ،روسیه و دیگر نقتاط

درصد باالی  %74پروتئین استفاده کرد .تغییرات ترکیتب

جهان لزوم مطالعه ،سرمایهگتذاری علمتي و تجتاری در

شیر نشخوارکنندگان در طي دورهی شتیرواری (فکتادو

این پدیده نوظهور را آشتکار متيستازد .محققتان تولیتد

و همکاران  )6116تائید شده که مشابه آن برای مادیان-

شیر در مادیانها را از  6تا  76کیلوگرم در روز گزارش

ها نیز بتوده استت .ستانتوزو سیلوستتر ( )6118نشتان

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

دادند که در طتي  781روز شتیردهي مادیتانهتا میتزان

مادیان از گاوهای شیری کتم استت (رشتیدا و همکتاران

پروتئین و چربي شیر کاهش ميیابد در صورتيکته پکتا

 )6114ولي با شیر گاومیش ،گوستفند ،بتز و شتتر قابتل

و همکتتاران ( )6177افتتزایش آن را در دوران شتتیردهي

مقایسه است (مدهامر و همکاران  .)6177در مادیانهای

نشان دادند .مقایسه پروتئین شیر مادیان نشان ميدهتد

این مطالعه بعلت عتدم امکانتات تتراکمستازی و اصتالح

که از شیر انسان بیشتر و از نشخوارکنندگان کمتر مي-

پرورش صحیح ،به سختي  71میليلیتتر شتیر یتا آغتوز

باشد (یونیا

و همکتاران  .)6171نتتایج پتروتئین شتیر

تهیه شده و صترفاً بته مصترف کتره متيرستد .منتابع،

مادیتان در ایتن مطالعته در حتدود منتابع بتوده (گتتوو و

ترکیب شیر االغ را مشابه انسان دانسته و گاهي بهتتر از

همکاران  )6111و بیانگر تغذیه اصولي با میزان پروتئین

شیر مادیتان و انستان ذکتر متيکننتد (گتوو و همکتاران

جیره دریافتي دامها ميباشد.

 .)6111مهمترین فواید شیر مادیان را متيتتوان در بتاال

آغوز اولین تولید سلولهتای پستتان در پتس از زایمتان

بودن الکتتوز شتیر کته  %41بتیشتتر از گتاو بتوده ،لتذا

بوده و تغذیه آن توسط نتوزادان ستفارش شتده استت.

تخمیر و به نوشیدني الکلي تبتدیل متيگتردد (ستانتوز و

اگرچه حجم تولید آغوز محدود بوده اما بواسطه کیفیتت

سیلوستتتر  ،)6118افتتزایش ستتالمتي ،تهیتته کتترمهتتا و

باالی آن از نظر پروتئینها ،آلبومین و ایمنوگلوبولینهتا

لوسیونهای زیبائي ،شامپو ،بهبتود زختمهتای پوستتي،

(سیسال و همکتاران  )6119ارزش تغذیتهای آن از شتیر

پیشگیری از آرتروسکلروزیس ،افزایش ایمني بتدن و بته

بیشتر ميباشد (زاوا و همکاران  .)6119در ایتن مطالعته

عنوان پروبیوتیک و مشتوق رشتد و ستالمتي (شتوبرت

غلظت پروتئین آغوز مادیتانهتا  %616بتیشتتر از شتیر

 )7998ذکر نمود.

بتتوده ول تي کتتمت تر از گزارشتتات کتتاپوکیس و همکتتاران

مقادیر طبیعي پروتئین شیر مادیان  6/6و االغ  7/61گرم

( )7996بوده که  75/4گرم در دسيلیتر ثبت نمتوده انتد.

در دستيلیتتتر استتت (گتتوو و همکتتاران  .)6111میتانگین

باال بودن پروتئین آغوز تتداوم نداشتته و در  76ستاعت

برای شیر مادیانهای این مطالعه  7/85گترم در دستي-

به میزان پروتئین شیر نزدیک ميشود (یتاوا و همکتاران

لیتتتر بتتوده کتته بتتا نتتتایج متتدهامر و همکتتاران (،)6177

 .)6177مولفان ترکیبات آغوز نژادهای اصتیل را بیشتتر
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از هیبری تد دانستتته (یتتاوا و همکتتاران  ،)6177هتتمچن تین

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

استتیدهای آمینتته ضتتروری آن بتتیشتتتر از شتتیر و در

عنتتوان انتتدیس تشخیصتتي و پتتیشبینتتي بتترای بهبتتود

مادی تانهتتا بیشتتتر از گتتاو ذکتتر م تيکننتتد (کتتاپوکیس و

وضعیت تولید و تولیدمثل در گاو و گوسفند بکتار رفتته

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

و این اندیس بتا بستیاری از شتاخصهتای همتاتولوژی،

بیشتر از شیر مادیان در التیام زخمها در انستان متوثر

بیوشتیمیائي ،کمیتت و کیفیتت شتیر ،حالتتتهتتای فحلتتي،

متيداننتد .مکانیستم تولیتد پتروتئینهتای آغتوز و شتیر

آبستتتني و زایمتتان متترتبط بتتوده کتته در تتتکستتميهتتا

توستتط تتتانر و همکتتاران ( )6177تشتتریح شتتده استتت.

نامشخص بوده و لتزوم استتخراج آنهتا ضترورت دارد

پروتیئن شیر دارای ارزش غذائي و اقتصادی در رشد و

(آرونویپاس و همکاران .)6111

نمو دامهتای شتیرخوار ،تعیتین بهتات اقتصتادی شتیر و

در این مطالعه میانگین کلسیم ،فسفر و ستدیم در آغتوز

سرانجام تامین محصوالت جنبتي شتیر ماننتد ماستت و

مادیانهتا کتمتتر و منیتزیم و پتاستیم بتیشتتر از شتیر

انواع پنیرهای تجارتي را دارد .محققان کاپا کازئین شتیر

مادیانها بوده که در خصوص کلسیم و فسفر با یافتته-

مادیانها را که عامل انعقاد شیر بتوده بستیار کتم ذکتر

های گریس و همکاران ( )7999و منیزیم با نتایج ستیزال

نموده ،لتذا شتیر مادیتان هماننتد االغ و بترعکس گتاو و

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

گوسفند منعقد نشده و پنیر بعمل نخواهد آمتد (فکتادو و

ها مشابه ميباشند .تغییرات در مقادیر مینرالهای شتیر

 ،6111دوریتتتتتو و

مادیان مخصوصاً کلسیم در طتي دوره شتیردهي ماننتد

همکتتتتتاران " ،6116وو و همکاااا
همکاران .)6177

نشتتخوارکنندگان ملمتتوس نمتتيباشتتد کیتتر و همکتتاران

مقادیر اوره در آغوز و شیر مادیانها در ایران تا کنتون

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

بررسي نشده بود .ازت در شیر به سته نتوع ازت کامتل،

از شتیر بیتتان نمتتوده بته طتتوریکتته در  64ستتاعت %41

ازت پروتئیني و غیرپروتئیني تقسیم شده که منظور ایتن

کاهش یافته و به میزان شتیر نزدیتک متيشتود .در ایتن

مطالعتته ازت غیرپروتئینتتي بتتود (پرزگتتونزا و همکتتاران

مطالعه همانند سایر مطالعات کلسیم شتیر بتیشتترین و

 .)6116حتتدود  %91ازت ش تیر در پتتروتئین آن بتتوده و

منیزیم کمترین غلظت را داشتتند .نقتش فستفر و منیتزیم

کازئین مهمترین آن ميباشد (دوریتو و متارتین .)6177

شتتیر مادیتتان بانتتدازه نشتتخوارکنندگان مهتتم نبتتوده در

پائین بودن اوره آغوز در مقایسه با شیر در این مطالعه

صورتيکه به نقش کلسیم ،پتاسیم و سدیم شیر بیشتتر

توسط سایر مولفان نیتز گتزارش شتده کته بتا افتزایش

توجه شده ،عالوه بر اثرات تغذیهای آن جنبه تشخیصتي

دوره شیردهي بر میزان اوره شیر تا  %73افتزوده متي-

نیتز دارنتد .کلستیم شتتیر مادیتان  1روز قبتل از زایمتتان

شتتود (کتتاپوکیس و همکتتاران  .)7996می تزان اوره ش تیر

شروع به افزایش یافته (مارتین و همکتاران  )7995و بتا

مادیان در این مطالعه کمتر از گاومیش ،گاو ،میش و بتز

رسیدن به بیش از  71میليمول در لیتتر بته همتراه بتاال

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

بودن پتاسیم نسبت بته ستدیم شتیر نشتانگر بلتوغ کتره

مادیانها جزت گتروههتای پتر تولیتد و متتراکم نبتوده و

بوده و زمتان زایمتان را نشتان خواهتد داد (پاکتامونتي

آثاری از اوره در جیتره آنهتا نمتيباشتد .اوره شتیر در

 .)6117جي و همکتاران ( )6177نقتش ویتتامین  Dرا در

تغذیه با اوره و گلوتن گندم افزایش ميیابد (پرزگتونزا و

افزایش جذب کلسیم از پستانها و ورود آن بته شتیر و

همکاران  .)6116افزودن  61گرم اوره در جیتره مادیتان

افزایش رشد کره را اثبات نمودهاند.

سبب ورود %61آن بته شتیر شتده (شتوبرت  )7998لتذا

نتایج آنالیز همبستگي وجود رابطه بین پتروتئین ،اوره و

کرهها چنین شیری را کمتر خورده و رشد آنها ضتعیف

ماکرومینرالهای شیر مادیان را آشکار نمود .این نتتایج

3131 سال/4  شماره42  جلد/نشریه پژوهشهاي علوم دامی
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04

که میانگین پروتئین آغوز بیشتر از شتیر و اوره آغتوز

 گوستتفند و بتتز (رامتتین و، گتتاو، بتتا مطالعتتات گتتاومیش

 تفتاوت ایتن شتاخصهتا بتین.کمتر از شیر مادیان بتود

) برای اوره و پروتئین همتاهنگي نداشتته6118 همکاران

 پتتروتئین و، بتتین اوره.آغتتوز و شتتیر معنتتيدار بتتود

 پتروتئین و.ولي در خصتوص مینترالهتا مطابقتت دارد

ماکرومینرالهای شیر رابطه معنيداری وجود داشته که

اوره شتتیر مادیتان کتتامالد در ارتبتتاط بتتا عکتتس همتتدیگر

 لتذا متيتتوان نتیجته.اوره بیشترین ارتباط را نشان داد

) احتمتال ارتبتاط بتین6116(  جانکر و همکتاران.هستند

گرفت کته مقتادیری از اوره در شتیر مادیتانهتا وجتود

 تحقیقتات تکمیلتي.اوره شیر و پروتئین را ذکر نمودهانتد

داشته که بسته به ترکیب شیر (آغوز یتا شتیر) متفتاوت

در خصوص تعیین رابطته بتین اوره و پتروتئین شتیر و

-بوده و با پروتئین و ماکرومینرالهای شیر مترتبط متي

خون مادیانها ضروری بوده تتا ارزش تشخیصتي ایتن

.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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