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 2سعید حسنی و 2، فیروز صمدی1سوریه ایری
 

 99/99/99 تاریخ پذیرش:         9/5/99تاریخ دریافت: 

 وم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانکارشناس ارشد علوم دامی دانشگاه عل 9

  لوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاناستادیار گروه علوم دامی دانشگاه ع 9
 :samadi542@yahoo.com Email مسئول مکاتبه:*

 

 

 چکیده

سرم خون با های برخی متابولیت و پروژسترون و وژناستر ایههورمون غلظتارتباط بین  ارزیابیاین تحقیق با هدف 

راس گاو شیری هلشتاین استفاده  81 از در گاوهای شیری انجام گرفت.دوره پس از زایش  ردپارامترهای تولیدمثلی 

با استفاده سرم خون گلیسیرید تریو  گلوکز، کلسترولای، نیتروژن اورهاستروژن و پروژسترون به همراه مقادیر شد. 

سترون سرم ژگیری غلظت پروای با اندازهبروش راست روده آبستنییص ختش تعیین شدند.ربوطه های تجاری ماز کیت

گاوهای خون در سرم  ایاورهنیتروژن غلظت نتایج نشان داد که  گی پس از تلقیح مصنوعی تائید شد.روز 05خون در 

گلوکز و کلسترول در گاوهای  هایین غلظتمیانگ(. P<50/5) بود از گاوهای غیرآبستن ترداری پایینبه طور معنی آبستن

ای خون نیتروژن اورهمقادیر که ائیکه وهادر گ .(P<50/5داری بیشتر از گاوهای غیرآبستن بود )آبستن به طور معنی

از گروه  کمترآبستنی بیشتر و درصد آبستنی تلقیح به ازای هر آنها باالتر از میانگین بود، فاصله زایش تا تلقیح و تعداد 

زایش تا بازگشت رحم، زایش تا واصل با ف های استروژن و پروژسترون(. همبستگی بین هورمونP<50/5دیگر بود )

مثبت همبستگی زایش تا تلقیح و زایش تا آبستنی  واصلای خون با فتلقیح و زایش تا آبستنی منفی بود. نیتروژن اوره

و  حزایش تا تلقی ،مزایش تا بازگشت رح واصل بینبا فن سرم خوگلیسرید گلوکز و تریمقادیر همبستگی بین  .داشت

تولید راندمان ای تاثیر مهمی بر های تغذیهبه طور کلی مطالعه حاضر نشان داد که متابولیتآبستنی منفی بود. زایش تا 

 مثلی پس از زایش دارند.

 

 ای، تولیدمثل، گاو شیریی تغذیههامتابولیت: واژگان کلیدی

 

 

 مقدمه

 یبازدهوامل موثر در مهمترین عیکی از ثل تولیدم

یکی از  یراندمان تولیدمثلبهبود پرورش دام است، لذا 

-در جهت افزایش بهره هاترین روشموثرترین و سریع

جهت افزایش تولید شیر  ،امروزه. باشدمیوری گله 

های با بخصوص در اوایل دوره شیردهی از جیره

 ،شود. در این رابطهیباال استفاده مپروتئین خام محتوی 

شده  8قابل تجزیه در شکمبهبیشترین توجه به پروتئین 

                                                 
1 Rumen degradable protein 
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 ،پروتئین جیرهافزایش هرچند با (. 5550فرگوسن ) است

 بیشتر ولید شیر میزان مصرف خوراک و در نتیجه ت

 منجر به کاهش ای معموالً، اما این روش تغذیهگرددمی

های ا جیرههای با پروتئین باال یجیرهشود. میباروری 

 با توانندحاوی پروتئین قابل تجزیه بیش از حد، می

 تشدید نمایندتعادل منفی انرژی را  ،افزایش تولید شیر

به عالوه، تغذیه گاوهای شیری (. 8991باتلر و همکاران )

و های خون تغییر در متابولیتبا  ،هاییبا چنین جیره

 8خونای نیتروژن اورهغلظت در افزایش بخصوص با 

 (.5550فرگوسن شود )میکاهش باروری منجر به 

مبود همراه با کمصرف بیش از حد پروتئین قابل تجزیه 

های باکتریایی، سبب برای سنتز پروتئینالزم انرژی 

در چنین  .شودمیانباشت بیش از حد آمونیاک در شکمبه 

آمونیاک از دیواره شکمبه جذب شده و در کبد  ،شرایطی

تواند به مسمومیت حتی میشود که به اوره تبدیل می

با  (. 5555سینکالیر و همکاران ) شودمنجر نیز حیوان 

 ،استخواه انرژیسنتز اوره در کبد یند آفرتوجه به اینکه 

منجر اوایل شیردهی در تعادل منفی انرژی با تشدید لذا 

(. 5552باتلر و همکاران ) شودکاهش باروری میبه 

تنی زمانی که غلظت گزارش شده است که نرخ آبس

گرم در میلی 89بیشتر از  ای خوننیتروژن اوره

 4/80یشتر از ب 5ای شیرلیتر و نیتروژن اورهدسی

اسکالتز -راجاال) شودکم می ،لیتر باشدگرم در دسیمیلی

رسد حساسیت رویان به (. بنظر می5558باتلر  و 5555

 غلظتمراحل اولیه رشد و نمو بیشتر باشد.  اوره در

 (1/1به  8/7رحم )از  pHکاهش با باالی اوره خون 

تغییر در ترکیب یونی مایع نیز و  (8992الرود و باتلر )

از رشد و نمو رویان  (8912)جردن و همکاران،  رحمی

در یک بررسی مشخص شد که  ،بعالوه. کندممانعت می

 ،اورهدر مجاورت ندومتریال رشد یافته آی هاسلول

(. 8991باتلر ) کنندمیترشح  α2PGFبیشتری مقادیر 

آندومتریوم  براوره با تاثیر رسد به نظر می ،بنابراین

                                                 
1 Blood urea nitrogen 

2 Milk urea nitrogen 

و  8991باتلر ) شود α2PGF ترشح رحم باعث افزایش

نشان داده  آزمایشگاهیهای بررسی ،از طرفی (.5558

 های گرانولوزابر سلولتاثیر سوء آمونیاک است که 

کاهد میسیت انایی آنها در تکامل اوواز توداشته و 

اوره خون  سطوح باالی ،بعالوه(. 5554روک و همکاران )

و یا  های استروئیدیاز طریق تغییر غلظت هورمون

منفی تاثیر بر باروری تواند میتداخل در وظایف آنها 

اثرات سوء نیتروژن  ،بطوریکه(. 5558باتلر داشته باشد )

هر ای خون از طریق افزایش دفعات تلقیح به ازاء اوره

آبستنی، مرگ جنین و به تاخیر انداختن آبستنی، بازده 

باتلر و همکاران دهند )تولیدمثلی را تحت تاثیر قرار می

  (.5550جمن و همکاران وهو  8991

های سایر متابولیت ،ای خونعالوه بر نیتروژن اوره

ای نیز بر راندمان تولید تولیدمثلی پس از زایش تغذیه

ای به عنوان میانجی شرایط تغذیه هایمتابولیتموثرند. 

کنند. شرایط و سیستم تولیدمثلی عمل می ایتغذیه

مرحله در نهایی و نیز متابولیکی فولیکول، در رشد 

گلوکز، . ای داردبرتر نقش ویژهانتخاب فولیکول 

های مهم خون گلیسرید از جمله متابولیتکلسترول و تری

)دیسکین  دارندی مهمهستند که بر باروری حیوان تأثیر 

کننده مهم (. گلوکز بعنوان میانجی5552و همکاران 

آید. مثلی بشمار میهای تولیدای بر فعالیتشرایط تغذیه

تواند بر فعالیت فولیکولی می LHگلوکز با تاثیر بر ترشح 

گلوکز  (.8991تخمدان موثر باشد )موراهاشی و همکاران 

یق مسیرهای بوده و از طرتخمدان منبع اصلی انرژی 

(. 5554)ایواتا و همکاران  کندهوازی تولید انرژی میبی

های مختلف نشان داده است که میزان مطالعات در گونه

گلوکز در مایع فولیکولی با افزایش اندازه فولیکول، 

(. اما برخی b5554)لری و همکاران  یابدافزایش می

ع ها نیز نشان داده است که غلظت گلوکز در مایبررسی

-های کیستی بسیار کمتر از فولیکولفولیکولی فولیکول

ریزی است )تاتچر و همکاران های آماده برای تخمک

و لندوآ و همکاران   a5554و لری و همکاران 5554

های ساز هورمونکلسترول به عنوان پیش (.5555
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مهمی در فعالیت فولیکولی تخمدان دارد. استروئیدی نقش 

ل در فرآیند متابولیسم هر گونه اختالبطوریکه 

گلیسیریدها و کاهش تولید کلسترول، سنتز تری

)لری و سازد های استروئیدی را مختل میهورمون

با توجه با اهمیت راندمان تولیدمثلی (. a,b5554همکاران 

گاو و نیز و بازدهی پرورش پس از زایش بر تولید شیر 

بر بازدهی ای ی تغذیههابا توجه به اهمیت تاثیر متابولیت

بررسی  منظوربه این مطالعه  ،تولید مثلی پس از زایش

 گلوکز، کلسترولای، نیتروژن اورههای ارتباط بین غلظت

گلیسیرید سرم خون با برخی پارامترهای تریو 

انجام  تولیدمثلی در دوره پس از زایش گاوهای شیری

 شد.
 

 هامواد و روش

 8219اخر مرداد تا او 8211این تحقیق از اوایل فروردین 

راسی( مزرعه نمونه  055در واحد پرورش گاو شیری )

کیلومتری شهرستان گرگان در استان  45ارتش واقع در 

گاوها تحت  ،طول آزمایشدر  گلستان اجرا گردید.

  .قرار داشتندای معمول گله مدیریت و شرایط تغذیه

گاوهای شیرده به بار در روز با جیره پرانرژی  5گاوها 

بر پایه احتیاجات نگهداری و  مخلوط و کامالً صورت

تولید شیر متوسط . (8)جدول   شدندتولید شیر تغذیه می

 خطای استاندارد(±کیلوگرم) 44±0/5له در این گروزانه 

شدند. باز نگهداری میهای نیمهگاوها در جایگاه بود.

گیری در این مطالعه های خونی مورد اندازهفراسنجه

-ای، گلوکز، کلسترول، تریوژن اورهعبارت از نیتر

و پروژسترون بودند. بدین منظور،  وژنگلیسرید، استر

های سی خون بکمک لولهسی 85در زمان تلقیح در حدود 

)یک و  راس گاو هلشتاین 81ونوجکت از سیاهرگ دمی 

خون سرم گیری، گرفته شد. پس از خون چند بار زایش(

دقیقیه( جدا  80دت دور به م 2555طی سانتریفوژ کردن )

های مورد ها و هورموگیری متابولیتو تا زمان اندازه

مقادیر گراد نگهداری شد. درجه سانتی -55نظر در دمای 

سرم گلیسرید ای، گلوکز، کلسترول و ترینیتروژن اوره

خون با استفاده از کیت تشخیصی شرکت پارس آزمون، 

های رمونبه کمک دستگاه اتوآناالیزر تعیین شدند. هو

 Demeditecکمک کیت تجاری شرکته استروژن ب

(DE2693)  کمک کیت تجاری شرکت ه و پروژسترون ب

(RE52231 )8IBL گیری شدند.و به روش الیزا اندازه  

در این مطالعه  گیریپارامترهای تولیدمثلی مورد اندازه

 ،شامل فاصله زایش تا بازگشت رحم به حالت اولیه

تعداد  و ن تلقیح، زایش تا آبستنیفاصله زایش تا اولی

به منظور تشخیص زمان تلقیح به ازاء هر آبستنی بودند. 

از  ایبازرسی راست روده، بازگشت رحم به حالت اولیه

زمان  انجام شد. گیزایش به صورت هفتیک هفته بعد از 

فحلی نیز با زیر نظر گرفتن گاوها از دو هفتگی پس از 

بت صبح و عصر تعیین زایش در هر روز و در دو نو

ساعت بعد تلقیح شدند. تشخیص  85شد. گاوهای فحل 

بعد  40ای و از روز  آبستنی به روش تست راست روده

به منظور تائید آبستنی به روش تست از تلقیح انجام شد. 

گیری خون نیز اندازهسرم ای، پروژسترون راست روده

جهت  ایشد. بدین منظور پس از هر بار تست راست روده

بررسی وضعیت تخمدان )وجود و یا عدم وجود جسم 

 زرد(، خونگیری از ورید دمی نیز انجام شد. 

برای این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد. 

 SASافزار نرم GLMها از رویه آنالیز آماری داده

ها با توجه به میانگین غلظت استفاده شد. گاو (9.1)

خون  ایغلظت اورهبا گاوهای  ،وهخون به دو گر ایاوره

تر شخون بی ایغلظت اورهبا کمتر از میانگین و گاوهای 

های برای مقایسه مقادیر میانگیناز میانگین تقسیم شدند. 

گلیسرید و کلسترول، تریگلوکز،  ای،هنیتروژن اور

و پروژسترون خون بین دو  وژنهای استرهورمون

داری ر در سطح معنیکرام -از آزمون توکیمذکور  گروه

ها و همبستگی میان هورمونشد. استفاده  درصد 0

 Proc corrبا استفاده از رویه  ی سرم خونهامتابولیت

 شد.محاسبه  SAS (9.1) (5555) نرم افزار

 

                                                 
1 IBL International GMBH 



 3131/ سال4شماره  42هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهشایري، صمدي و ...                                                                                             47

 

 )درصد ماده خشک جیره(اجزاء و مواد مغذی جیره   -1جدول 

 

 درصد اجزاء جیره

 8/89 یونجه

 8/1 تخم پنبه

 51/55 ذرت

 94/81 سیالژ ذرت

 90/5 سبوس برنج

 72/85 کنجاله سویا

 12/4 کنجاله کلزا

 17/5 پودر تخم مرغ

 14/9 جو

 19/5 پودر گوشت

 15/8 پودر چربی

 59/5 مکمل ویتامینه دامی

 41/5 مکمل معدنی دامی

 88/5 سلینیوم

 59/5 کربنات کلسیم

 70/5 جوش شیرین

 88/5 نمک

 فرماسین

 یمیایی محاسبه شده:ترکیب ش

 انرژی خالص برای شیردهی )مگاکالری بر کیلوگرم(

 پروتئین خام

 پروتئین قابل تجزیه در شکمبه

 پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه

 فیبرنامحلول در شوینده اسیدی

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 کلسیم

 فسفر

51/5 

 

74/8 

7/87 

8/85 

1/0 

1/87 

57 

8/8 

1/5 

باالنس  NRC( 5558ورد استفاده بر اساس )جیره غذایی م

 شده است.

 

 نتایج و بحث

-های تغذیهخطای استاندارد( مقادیر متابولیت±میانگین )

میانگین آمده است.  5ها در جدول ای و هورمون

بطور آبستن غیردر گاوهای  خون اینیتروژن اوره

 .(P<50/5)بود  گاوهای آبستنداری بیش از معنی

ای خون آنها سطح نیتروژن اورهوهائیکه ادر گبعالوه، 

باالتر از میانگین بود، فاصله زایش تا تلقیح و تعداد 

-پایینآبستنی به ازای هر تلقیح بیشتر و درصد آبستنی 

در تحقیق . (P<50/5، 2جدول) تر از گروه دیگر بود

میانگین غلظت پروسترون سرم خون در گاوهای  ،حاضر

از میانگین، از نظر عددی کمتر ای باالتر با نیتروژن اوره

وجود ارتباط بین فرضیه بنابراین از گروه دیگر بود.  

. شودتایید میخون با باروری بار دیگر  ایاورهمقادیر 

( کاهش باروری همراه با 8992الرود و باتلر )پیشتر 

شیری را گزارش  هایخون در گاو ایافزایش میزان اوره

مقادیر باالتری از نیز ( 8991کردند. باتلر و همکاران )

در روز تلقیح برای را خون  ایاورهنیتروژن غلظت 

رسد به نظر میغیر آبستن گزارش کردند.  گاوهای

افزایش غلظت اوره با تاثیر بر فعالیت جسم زرد و کاهش 

ترشح پروژسترون باعث کاهش باروری شود )باتلر و 

کاهش  (. 5550جمن و همکاران وه و 8991همکاران 

صد آبستنی در گاوهای با مقادیر باالی نیتروژن در

پروژسترون ترشح تواند به دلیل کاهش میای خون اوره

بر جسم زرد و نیز بدلیل تاثیر اوره ناشی از تاثیر منفی 

(. 5558باشد )باتلر منفی اوره با شرایط داخلی رحم 

 pHخون باعث کاهش  ایغلظت باالی نیتروژن اوره

ممانعت از از رحم و نیز  α2FPG، تحریک ترشح رحم

شود. با گیرنده آن در تخمدان می LHترکیب هورمون 

بدنبال تشدید تعادل منفی انرژی منفی ، اثرات بعالوه

افزایش . ه شودافزایش سنتز اوره نیز باید در نظر گرفت

تواند بدلیل افزایش تجزیه خون می ایدر غلظت اوره

)اولتنر و  شدهای اسکلتی بااسیدهای آمینه ماهیچه

( گزارش 8992گیلیارد )نبل و مک (.8912ویکتورسون 

کاهش منجر به تواند انرژی میمنفی کردند که تعادل 

کاهش ی تخمدان و در نتیجه هافولیکولنمو رشد و 

و پروژسترون  وژناسترهای استروئیدی هورمونترشح 

 کاهش کیفیت تخمک شود. و 
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و کلسترول در  در این مطالعه، میانگین غلظت گلوکز

داری بیشتر از گاوهای گاوهای آبستن به طور معنی

گلیسرید تریدر خصوص (، اما P<50/5غیرآبستن بود )

مطالعات بر روی . مشاهده نشدگروه تفاوتی میان دو 

میانجی نقش چندین گونه نشان داده است که گلوکز 

بوچولتز و همکاران ) را بر عهده داردتولیدمثل بر  تغذیه

بلیچ و همکاران (.  5552دیسکین و همکاران و   8991

گزارش کردند که گلوکز با تاثیر بر سیستم ( 5555)

 شود.می LHاعصاب مرکزی سبب ترشح هورمون 

واسیلِنکو و هماهنگ با نتایج مطالعه حاضر، 

ظت لغ( نیز گزارش کردند که 5551چِوسکی )راش

  یشتر است.گاوهای آبستن  بسرم خون در کلسترول 

( گزارش کردند که 8911پیشتر گرومر و کارول )

کلسترول در سنتز  -LDLکلسترول بخصوص نوع 

-های استروئیدی تخمدان مورد استفاده قرار میهورمون

به طوری که کاهش در تولید کلسترول، سنتز  گیرد.

سازد )لری و های استروئیدی را مختل میهورمون

 (.a,b5554همکاران 

 
و پروژسترون  وژناستر گلیسرید،گلوکز، کلسترول، تری ای،نیتروژن اورهخطای استاندارد(  ±)میانگین مقایسه   -2جدول 

 سرم خون گاوهای آبستن و غیرآبستن

وضعیت 

 آبستنی

  اوره

(mg/dl) 

 گلوکز 

(mg/dl) 

کلسترول 

(mg/dl) 

گلیسرید تری

(mg/dl) 

 وژناستر

(pg/ml) 

پروژسترون 

(ng/ml) 

 b17/8±15/82 a 27/7±55/17 a8/81±50/895 19/8±50/82 95/25±25/11 a45/5±25/1 آبستن

 a52/8±55/80 b97/4±18/04 b9/1±95/801 92/5±25/85 81/89±17/19 b05/8±18/5 غیرآبستن

 .باشدیم %0 سطح در داریمعن تفاوت وجود نشانگر ستون هر درحروف غیر متشابه 

 

رون های استروژن و پروژستهرچند میانگین غلظت

از بیشتر ای سرم خون در گاوهای با نیتروژن اوره

-ها معنیکمتر بود، اما اختالف میانگین از نظر عددی

(. میانگین پارامترهای تولیدمثلی در 2)جدول  داری نبود

با ای بیشتر و کمتر از میانگین گاوهای با نیتروژن اوره

(. بطوری که در P<50/5) ی داشتنددارمعنیهم اختالف 

ای باالتر از میانگین، فاصله اوهای با نیتروژن اورهگ

زایش تا تلقیح و نیز تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی 

همانطور (. P<50/5بیشتر اما درصد آبستنی کمتر بود)

که پیشتر نیز گفته شد اوره تاثیر منفی بر فعالیت 

فعالیت ، (5554روک و همکاران ) فولیکولی تخمدان

و شرایط  (5558)باتلر  جسم زردهای لوتئال سلول

  . ( دارد5558و  8991)باتلر داخلی 

 
و تعداد فاصله زایش تا تلقیح  ،پروژسترون ،وژنای، استرژن اورهغلظت نیتروخطای استاندارد(  ±)مقایسه میانگین  -3جدول 

 (2)گروه ( و بیشتر از میانگین1وه ای کمتر از میانگین )گربا مقادیر نیتروژن اوره گاوهایتلقیح به ازای هر آبستنی در 

 نیتروژن اوره خون 

(mg/dl) 

 وژناستر

(pg/ml) 

 پروژسترون

(ng/ml) 

زایش تا تلقیح 

 )روز(

تعداد تلقیح به 

 ازاء آبستنی

 درصد

 آبستنی 

 b 12/5±45/85 15/55±57/71 17/8±14/4 b78/84±25/71 b01/5±10/8 a21/21 8گروه 

 a79/5±00/81 10/50±51/07 59/5±44/5 a 1/81±75/880 a 47/5±95/5 b51/84 5گروه 

 .باشدیم %0 سطح در داریمعن تفاوت وجود نشانگر ستون هر درحروف غیر متشابه 
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مقایسه میانگین پارامترهای تولید مثلی در گاوهای 

آمده است. اختالف  4آبستن و غیر آبستن در جدول 

میان دو  داری بین میانگین پارامترهای تولیدمثلیمعنی

رِیست و گروه گاوهای آبستن و غیرآبستن با نتایج 

 ( همخوانی دارد. 5552همکاران )

 
 پارامترهای تولیدمثلی در گاوهای آبستن و غیرآبستن خطای استاندارد(  ±)مقایسه میانگین   -4جدول 

 وضعیت آبستنی
زایش تا بازگشت 

 )روز( رحم

شروع زایش تا 

 عالئم فحلی )روز(

 لقیحزایش تا ت

 )روز( 

زایش تا آبستنی 

 )روز(

 تعداد تلقیح به ازاء

 آبستنیهر  

 آبستن

 غیر آبستن

b17/7±55/55 
a71/4±75/20 

b0/1±17/89 
a0/4±50/51 

a 10/58±5/07 
b50/85±7/850 

b70/49±15/02 
a04/22±57/285 

b00/5±55/8 
a20/5±80/3 

 .باشدیم %0 سطح در داری معن تفاوت وجود نشانگر ستون هر درحروف غیر متشابه 

 

 ها و پارامترهای تولیدمثلیهورمون ،اههمبستگی بین متابولیت  -5جدول 

  
 زایش تا بازگشت

 رحم )روز( 

 زایش تا تلقیح

 )روز( 

زایش تا آبستنی 

 )روز(

 استروژن

 پروژسترون

 ای خوننیتروژن اوره

 گلوکز

 تری گلیسرید

 زایش تا بازگشت رحم

 زایش تا تلقیح

 

8/5- 

8/5- 

51/5- 

81/5- 

558/5- 

8 

2/5 

5/5- 

5/5- 

50/5 

80/5- 

87/5- 

2/5 

8 

8/5- 

5/5- 

80/5 

80/5- 

4/5- 

50/5 
**1/5 

 درصد 8** معنی دار در سطح 

 
ای با های تغذیهها و متابولیتهمبستگی بین هورمون

آمده  0پارامترهای تولیدمثلی مورد مطالعه در جدول 

وژن و های استراست. همبستگی بین هورمون

پروژسترون با پارامترهای تولیدمثلی مورد مطالعه در 

های استروئیدی هورمون این مطالعه منفی بود.

بخصوص پروژسترون، با تاثیر بر محیط داخلی رحم 

-سبب بهبود پارامترهای تولیدمثلی پس از زایش می

( گزارش کرد که 5552باتلر ) شوند. در این رابطه،

نظیم تغییرات محیط رحم پروژسترون نقش اساسی در ت

داشته و با تحریک ترشحات غدد آندومتریوم سبب 

 شود.رشد اولیه رویان و در نتیجه تثبیت آبستنی می

ای خون با فاصله همبستگی مثبت بین نیتروژن اوره

زایش تا تلقیح و زایش تا آبستنی با توجه به تاثیر منفی 

و  8991)باتلر  اوره بر فعالیت رحم قابل توجیه است

گلوکز بعنوان مطالعات نشان داده است که  (.5558

سیستم اعصاب مرکزی بر فعالیت سوخت متابولیکی 

-و تری(  5555مثلی )بلیچ و همکاران محور تولید

پیش مولکول  سنتزبدلیل مشارکت در گلیسرید نیز 

( a,b5554های استروئیدی )لری و همکاران هورمون

به طور  مثلی دارند.لیدتاثیر مستقیمی بر پارامترهای تو

-های تغذیهمتابولیتکلی نتایج این مطالعه نشان داد که 

ای، گلوکز و کلسترول بر ای مانند نیتروژن اوره

   راندمان تولید مثلی پس از زایش موثرند. 
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Abstract 

This research was conducted to evaluate the interrelationship between concentration of estrogen and 

progesterone hormones and some blood serum metabolites with postpartum reproductive 

parameters in dairy cows. Eighteen Holstein dairy cows were used. Blood serum concentrations of 

estrogen and progesterone along with urea nitrogen, glucose, cholesterol and triglyceride were 

measured, using commercial related kits. Rectal pregnancy test was confirmed through measuring 

blood serum progesterone concentration 50 days after rectal test. Results showed that the 

concentration of blood serum urea nitrogen was low in pregnant cows than non-pregnant cows 

(p<0.05). Mean concentrations of glucose and cholesterol in pregnant cows were significantly 

higher than non-pregnant cows (p<0.05). Cows with blood urea nitrogen greater than mean, had 

longer interval from calving to insemination, greater insemination per pregnancy and lower 

pregnancy rate than another group (p<0.05). Negative correlation was found between estrogen and 

progesterone hormones with intervals from calving to uterus returning, calving to insemination and 

calving to pregnancy. Blood urea nitrogen had positive correlation with intervals from calving to 

insemination and calving to pregnancy. Negative correlations were found between blood serum 

glucose and triglyceride concentrations with intervals from calving to uterus returning, calving to 

insemination and calving to pregnancy. In general, current study showed that nutritional metabolites 

have important effect on postpartum reproductive performance. 
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