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 چکیده

این مطالعه به منظور بررسی رابطه اوره شیر و برخی متابولیتهای خون با عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری انجام 

های خون نمونه آنروز پس از  55 و تلقیحرأس گاو شیرده، در دو زمان، هنگام  09ز گرفت. برای انجام این تحقیق ا

وشیر گرفته شد و غلظت اوره، گلوکز، پروتئین تام، بتاهیدروکسی بوتیرات سرم خون و غلظت اوره شیر با استفاده از 

از دو مدل آماری در این تحقیق استفاده شد. در مدل اول با استفاده از تجزیه  گیری شد.اندازه اسپکتروفتومتریروش 

)متغیرهای  ماهانه برداری، شکم زایش، تولید شیراز جمله فصل سال، زمان نمونه خی عوامل مؤثرثر برواریانس ا

 از آن روز پس 55و  هنگام تلقیحدر  گیری شده و اوره شیر )متغیرهای وابسته(متابولیتهای خونی اندازه بر رویمستقل( 

ل در مدل اول بر روی میزان باروری رهای وابسته و مستقیو در مدل دوم با استفاده از رگرسیون لجستیک اثر تمام متغ

برداری و فصل بر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مدل اول از بین عوامل مذکور اثر رکورد تولید شیر ماه نمونه

برداری بین برداری، فصل و رکورد شیر ماه نمونه( و زمان نمونهP <90/9دار شد )روی اوره شیر و خون کامالً معنی

دار شد برداری معنی( در حالیکه در گاوهای زمان تلقیح فقط زمان نمونهP<95/9دار شدند )ز تلقیح معنیگاوهای پس ا

(90/9>P .)دار شدند. زمانبرداری بر روی میزان گلوکز خون معنیبرداری و زمان نمونه، رکورد شیر ماه نمونهفصل 

از تلقیح بر روی بتاهیدروکسی بوتیرات و پروتئین پالسمای  برداری بین گاوهای پسبرداری و تولید شیر ماه نمونهنمونه

دار شدند و شکم زایش بر روی  هیچکدام از ( و سایر عوامل در گاوهای زمان تلقیح معنیP<90/9) دارخون معنی

اثرات  بین عوامل مذکور در زمان فحلی تنها ازدار نبود. در مدل دوم گیری شده و اوره شیر معنیمتابولیتهای اندازه

روز پس ازتلقیح بتاهیدروکسی  55دار شدند و در معنی (P<95/9) و اوره شیر( P<90/9) ، تولید شیر(P<90/9) گلوکز

دار شد. درگاوهای آبستن نسبت به گاوهای غیر آبستن میزان گلوکز معنی (P<90/9) و تولیدشیر (P<95/9)بوتیرات 

از علل یکی رات و تولیدشیر کمتری داشتند. بر اساس این مطالعه سرم خون بیشتر و اوره شیر، بتا هیدروکسی بوتی

و عدم توازان بین در جیره غذایی  تام زایش مصرف پروتئیناف توان بهید را میلباروری در گاوهای پر توکاهش میزان 

-های خونی میباعث افزایش میزان اوره خون و شیر و تغییر برخی از متابولیت کهپروتئین و انرژی جیره نسبت داد 

 شود.

 

 خون  ای اوره نیتروژن شیر، ای اورهنیتروژن  عملکرد تولید مثلی، آبستنی، کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

های ای در سوددهی گلهو باروری سهم عمده تولید مثل

 راثتدر صورتی که این صفات دارای وشیری دارد 

پایینی بوده و عمل انتخاب فردی در بهبود این پذیری 

دهی  ای و خوراک مدیریت تغذیه أثیر کمی دارد.صفات ت

از مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد تولیدمثلی 

در چند دهه اخیر با افزایش  گله به شمار می رود.

 پتانسیل ژنتیکی تولید شیر، تمایل به استفاده از جیره

های با پروتئین خام باال افزایش  یافته است. استفاده از 

های شیر  ا درکنار افزایش سنتز پروتئینه اینگونه جیره

و در نتیجه افزایش تولید شیر، باعث افزایش اوره خون 

شده و این افزایش در اوره خون  اثرات مخربی بر 

مثلی و گامتها داشته و باعث کاهش  های تولید فعالیت

)یون و  شود درصد آبستنی و عملکرد تولیدمثلی می

االی اوره بر آبستنی اثر منفی سطوح ب(.  7992همکاران

کاهش میزان لقاح در نتیجه اثرات تواند ناشی از  می

منفی بر قدرت باروری تخمک یا اسپرم یا ناشی از اثر 

،  0001 باتلر) اثر منفی بر قابلیت زنده ماندن جنین باشد

کاهش (. 7992ملندز و همکارانو  7992 گابر و همکاران

با پتانسیل  میزان آبستنی باعث حذف گاوهای پرتولید

ژنتیکی باال شده و از این طریق سبب کاهش توان 

 و ملندز و0001و همکارانجانکرژنتیکی گله می شود )

(. در بسیاری از گاوهای شیری پر تولید 7999 همکاران

مقدار پروتئین مصرفی مازاد بر نیاز تغذیه ای آنها بوده 

 وو همراه با افزایش مصرف پروتئین، غلظت اوره خون 

 شیر که همبستگی باالیی با همدیگر دارندنتیجه اوره در 

(02/9=r) با متعادل کردن جیره، تا  که یابدافزایش می

 حدودی می توان تولید آمونیاک و اوره را کاهش داد

با این وجود استفاده از . (0002)هوف وهمکاران 

های عملی دیگری جهت ارزیابی و کنترل شاخص

با  کهبه نظر می رسد  پروتئین مصرفی حیوان ضروری

همبستگی بین غلظت اوره خون و اوره شیر می توجه به 

توان از اوره شیر به عنوان شاخصی جهت کنترل 

وضعیت تعادل انرژی و پروتئین مصرفی در گاوهای 

لذا هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر  شیری استفاده کرد.

وقوع آبستنی و برخی عوامل محیطی بر تغییرات اوره 

ر و برخی از متابولیتهای خون در طی دوران شی

 لشتاین بود.هآبستنی گاوهای شیری نژاد 

 

 هاروش و مواد

پژوهش حاضر در واحد گاوداری شیری مجتمع کشت 

 شهرستان تبریز و صنعت دشت آذرنگین در حومه

در این گردید.  اجرامرکز استان آذربایجان شرقی 

مخلوط  دهی گاوها به صورت جیرهگاوداری خوراک

کامل با مقدار مشخص کنسانتره، سیالژ ذرت و یونجه 

انجام شده و شیردوشی در سه نوبت با فاصله هشت 

 حدود گیرد. برای انجام این تحقیق از ساعت انجام می

به شکم زایش که  5تا  0از رأس گاو شیرده  019

نظر تولید مثلی و جود از تشخیص دامپزشک مزرعه 

یص داده شده بودند استفاده ها سالم تشخسایر عارضه

( و مرداد تا آبانشد. بدین منظور در دو فصل گرم )

( از گاوهایی که دارای شرایط دی ماه تا اسفندسرد )

هنگام نوبت ) های شیر و خون در دو نمونهفوق بودند 

دراین تحقیق فقط ( اخذ شدند.آنروز پس از  55 و تلقیح

 55شد که در استفاده  هایی گاواز اطالعات مربوط به 

روز بعد از تلقیح با نظریه دامپزشک شرکت آبستن 

مقدار شیر تولیدی . رأس( 01)تعداد  تشخیص داده شدند

ماهی که نمونه گیری انجام شده بود نیز با مراجعه به 

نمونه های خون به فایل هر گاو نیز استخراج و ثبت شد. 

میلی لیتر از طریق سیاهرگ دمی و نمونه های  5مقدار 

 شیر در قبل از شیردوشی گرفته شد. بعد از جداسازی

گلوکز،  ،اوره شیر و خون دارمق، سرم شیر وخون

( خون BHBAپروتئین تام و بتا هیدروکسی بوتیرات )

(. برای اندازه 0811)فرجیان و همکاران  اندازه گیری شد

-تری محلول با استفاده ازگیری اوره شیر در ابتدا 

آن  و سرمنشین  آن تهروتئین پ موالر 8/9 کلرواستیک

 تعیین غلظت اوره شیر و خون، گلوکز، پروتئین .شدجدا 

های تجاری بتاهیدروکسی بوتیرات با استفاده از کیت و
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 تجزیه و. شدانجام  اسپکتروفتومتریو  )زیست شیمی(

و با استفاده از نرم  در دو مرحلهاطالعات تحلیل آماری 

 GLMرویه فاده از با استنخست  ،شدانجام  SASافزار 

آشیان برداری اثرات فصل، شکم زایش، زمان نمونه

شده درون فصل )بخاطر متفاوت بودن دامها در 

)عامل کووریت( و میزان تولید شیر زمانهای فوق( 

بعنوان متغیرهای مستقل بر روی میزان متابولیتهای 

اوره شیر بعنوان متغیرهای وابسته مورد و خون 

با دخالت کلیه مدل در این مرحله یک  .مطالعه قرار گرفت

سپس  عوامل مؤثر اثرات اصلی و متقابل انجام گرفت و

از مدل  آنهااثرات  برخی با توجه به غیر معنی دار بودن

متغییرهای ( LSMمربعات حداقل )میانگین حذف شدند. 

رویه  lsmeansشده در ابتدا توسط گزینه اندازه گیری 

دستی به پس به صورت فوق دوبدو با هم مقایسه و س

 شدند.شیوه معمول )مقایسه حرفی( تبدیل 

 

 بحث نتایج و

در این تحقیق تغییرات برخی از متابولیتهای خونی در 

شکم زایش  5تا  0گاوهای شیری هولشتاین که از 

 55داشتند در دو فصل گرم و سرد که تلقیح شده و 

 روز بعد تست آبستنی آنها مثبت بود بررسی شد

با توجه به نتایج میزان اوره شیر و خون به . (0)جدول 

( از فصل سرد P<95/9طور کلی در فصل گرم بیشتر )

در صورتی که اختالف در بین شکم های مختلف بود. 

ولی چنانچه از  زایش از روند مشخصی همراه نبود.

 5و  0مشخص است این مقادیر در شکمهای  0جدول 

به همراه  یراوره ش غلظت باالیکمتر از بقیه است. 

استرس گرمایی، اثر منفی مستقیم بر  کنشیهماثرات 

مثلی دارند. میزان های فیزیولوژیکی تولیدپروسه

هایی که تحت استرس گرمایی هستند گاوآمونیاک در 

تر و های خنکبیشتر ازگاوهایی است که در محیط

شوند عالوه بر اتالف انرژی بارطوبت کمتر نگهداری می

ره، استرس گرمایی از طریق کاهش ماده جهت سنتز او

خشک مصرفی، افزایش نرخ متابولیک، افزایش نرخ 

شکمبه باعث تشدید باالنس منفی انرژی و تغییر الگوی 

شرا و همکاران یم  و 7999باتلر) شوداتالف انرژی می

0029).  

میزان گلوکز خون بطور کلی تحت تأثیر فصل قرار 

ان نمونه برداری نگرفت ولی با در نظر گرفتن زم

در زمان تلقیح بیشتر از مشخص شد که مقدار گلوکز 

روز بعد از تلقیح است که همزمان با آبستنی  55

گاوهاست. این مقدار در گاوهای آبستن در فصل گرم 

( کمتر از بقیه است. مقدار P<95/9به طور معنی داری )

گلوکز با توجه به شکم زایش گاوها تقریباً ثابت بود و 

میزان آن در گاوهای شکم اول به طور معنی داری  فقط

(95/9>P کمتر از گاوهای شکم )بود. قابل ذکر است  5

که مقدار شیر تولیدی ماه نمونه برداری اثر معنی داری 

بر متابولیتهای اندازه گیری شده نداشت که یکی از 

دالیل این امر می تواند به عدم تغییر قابل توجه در 

در این فاصله بخصوص در مورد  میزان شیر تولیدی

گاوهای پرتولید باشد که شیب کاهش در این فاصله 

دار بودن رکورد تولید شیر معنیخیلی زیاد نیست. غیر 

برداری با میزان گلوکز سرم خون با نتایج ماه نمونه

و  (7995)، رادس و همکاران ( 7998)و همکاران  کبا

ک و رج زوداشت ولی با نتاین( همخوانی 7990)لوسی 

مشابه  (7995)شرستا و همکاران  ( و0005)همکاران 

دار بودن اثر فصل با نتایج تاچر و معنیغیر بود. 

ولی با نتایج بادینگا و همکاران مخالف ( 7992همکاران )

توان گفت که در فصل گرم سال می بود.مشابه ( 0001)

تر از فصل سرد سال میزان گلوکز سرم خون پایین

های ا در فصل تابستان دچار استرسمهدا که است چرا

می مصرف  به طور کلی خوراک کمتریگرمایی شده و 

خوراک به علت مصرف گاوهای پرتولید  از طرفی نمایند

نشان می های گرمایی حساسیت بیشتری بیشتر به تنش

شوند. کمبود انرژی در بدن میکه این امر باعث  دهند

غلضت گلوکز در خصوص تأثیر شکم زایش بر میزان 

تأثیر آن را غیر ( 7991) رادس و همکاران ،خون
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( و 0009استاپلز و همکاران )دار در صورتی که  معنی

 . معنی دار گزارش نموده اند( 7995) همکارانمانتیل و 

 نمونه برداری فصلمیزان پروتئین کل خون تحت تأثیر 

و شکم زایش قرار نگرفت اما میزان ان در دامهایی که 

نی داری عگرم تلقیح شده بودند به طور م در فصل

(95/9P< .بیشتر از بقیه بود ) چنین بنظر می رسد که

مکانیسم های دقیق تری در تنظیم میزان پروتئین خون 

دار نبودن اثر فصل بر روی میزان معنیدخالت دارند. 

( مغایر ولی با 7992پروتئین با نتایج لوپز و همکاران )

( مطابقت داشت. غیر 0001ان )نتایج بادینگا و همکار

دار بودن اثر شکم زایش بر میزان پروتئین با نتایج معنی

( موافق و با نتایج راجاال 7998رادس وهمکاران )

 مغایرت داشت.  0008و فرگوسن (7990لوسی ) ،(7998)

ثیر هیچکدام از عوامل مورد أتحت ت BHBAمیزان 

لم در گاوهای سا BHBAمیزان بررسی قرار نگرفت. 

-غیر معنی. بودلیتر گرم بر دسیمیلی 0/08تا  0/5بین 

دار بودن اثر فصل بر روی میزان بتا هیدروکسی 

با  و مغایر( 0001گا و همکاران )نی بوتیرات با نتایج باد

( مطابقت داشت. غیر 7992تاچر و همکاران )نتایج 

برداری با میزان دار بودن رکورد شیر ماه نمونهمعنی

( و 7998) السی بوتیرات با نتایج راجابتا هیدروک

( مخالف ولی با نتایج شرستا و 7995فرگوسن )

 ( مشابه بود. 7995همکاران )

 

 55(، میانگین کل و ضریب تغییرات متابولیتهای شیر و خون گاوههایی که در LSMمقایسه میانگین حداقل مربعات ) -1جدول 

 رأس( 89ح آبستن شده اند )تعداد مشاهدات = روز بعد از تلقی
 متابولیتهای خون  منبع تغییرات

 اوره شیر 
(mg/dL) 

 اوره
(mg/dL) 

 گلوکز
(mg/dL) 

 پروتئین تام
(gr/dL) 

 بتا هیدروکسی بوتیرات
(mMol/L) 

 فصل اندازه گیری

 سرد

 گرم

 
b28/1 
a82/09 

 
b15/0 
a59/00 

 
a12/20 
a25/29 

 
a29/0 
a12/0 

 
a12/5 
a21/5 

 در زمان تلقیح+زمان اندازه گیری

 فصل سرد

 فصل گرم

 روز بعد از تلقیح 55

 فصل سرد

 فصل گرم

 
a19/1 
b08/0 

 
a12/1 
b20/09 

 
a09/09 
b09/00 

 
a29/0 
b10/00 

 
b50/27 
b21/28 

 
ab19/29 
a52/22 

 
a52/0 
b70/09 

 
ab17/0 
a57/0 

 
a11/5 
a57/5 

 
a15/5 
a15/5 

 شکم زایش

0 

7 

8 

1 

5 

 
a18/1 

ab71/0 
bc00/09 
c70/09 

a95/0 

 
a11/0 
ab59/09 
b87/00 
b19/00 
a71/09 

 
a00/20 
ab92/20 
a15/29 
a07/21 
b22/25 

 
a91/09 

a29/0 
a90/09 

a28/0 
a57/0 

 
a11/5 
a28/5 
a25/5 
a18/5 
a19/5 

 ns ns ns ns ns ++شیر تولیدی

 22/5 28/0 09/20 21/09 59/0 میانگین کل

%CV  81/2 82/8 82/7 29/2 07/1 مدل 

 ++ بعنوان کورریت و برای هر متابولیت وضعیت معنی داری آمده است -عدم تأثیر معنی دار ns  -+ آشیان )نستد( شده درون فصل

 (P<95/9درصد ) 5* در هر ستون میانگین های هر منبع تغیرات دارای حروف غیر مشابه معنی دار در سطح احتمال  
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 گیری نهایینتیجه

توان استنباط کرد که از نتایج این تحقیق میبطور کلی 

در اوائل شیردهی با افزایش تولید شیر و پایین بودن 

خوراک مصرفی، باالنس منفی انرژی بوجود آمده و این 

پدیده باعث بروز تغییراتی در متابولیتهای خونی و 

شود. میزان تولید شیر و غلظت هورمونی حیوان می

رل غلظت اوره  شیر اوره خون نقش محوری در کنت

داشته و عوامل مرتبط به آن نیز بطورغیرمستقیم بر 

گذارد. البته باید یادآور شد که رابطه روی آن تأثیر می

بین تغذیه و تولیدمثل بسیار پیچیده است و هنوز بطور 

دقیق این روابط روشن نیست ولی بطور کلی با توجه به 

ت که میزان توان گفنتایج بدست آمده در این تحقیق می

اوره خون و شیر در فصل گرم بیشتر از فصل سرد و 

در گاوهای آبستن در فصل گرم گلوکز میزان غلظت 

کمتر می باشد. این امر مجدداً ثابت شد که علیرغم 

مکانیسمهای بسیار دقیقی در کنترل  ،برخی تغییرات

متابولیتهای خون و شیر نقش دارند که امید است با 

از اعمال فیزیولوژی تولید مثل شناخت آنها برخی 

گاوهها که نقش مهمی در اقتصاد دامپروان دارد بیشتر 

 شناخته شود. 

 

 تشکر و قدردانی

مولفین از مدیر عامل محترم و کادر فنی شرکت کشت  

های و صنعت آذرنگین به سبب همکاری و کمک

 نمایند.فراوانشان در انجام این طرح تشکر و قدردانی می
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Abstract 

This study was conducted to investigate relationship between milk urea (MUN) and some of the 

blood metabolites with reproduction performance in Dasht Azarnegin dairy cattle farm. For 

conducting this research, the milk and blood samples from 90 lactating cows in five parities, two 

seasons (hot, cold) and at 2 reproduction stages (estrus time, 55 days after insemination) were used. 

The parameters such as MUN and blood urea nitrogen (BUN), glucose, BHBA and protein 

concentrations were measured by spectrophotometer. For analyzing the data two different statistical 

models were used. In first model, using analysis of variance procedure the effects of different 

independent variables such as season, time of sampling, parity and monthly milk production (MMP, 

as covariate) were considered on measured dependent variables. In the second model, using logistic 

regression procedure, the effects of all the variables were considered on reproduction performance 

of the cows. The results from the first analysis revealed that MMP and season had statistically 

significant (P<0.01) effect on MUN and BUN. Time of sampling, season and MMP was only 

significant (P<0.05) in cows 55 days after insemination, while in the cows at estrus the time of 

sampling was significant (P<0.01) only. The season, MPP and the time of sampling was significant 

(P<0.05) on glucose only. The time of sampling and MMP in cows 55 days after insemination was 

significant (P<0.01) on BHBA and blood protein concentration. Other variables were significant 

only in cows at estrus time. The parity had not any significant effect on measured metabolites. In 

the second model, the glucose, MMP (P<0.01) and MUN (P<0.05) was significant in cows at estrus 

time and BHBA (P<0.05) and MMP (P<0.01) in cows 55 days after insemination only. Pregnant 

cows compare to non-pregnant had more blood glucose and less MUN, BHBA and MMP. In 

conclusion, one of the reasons for repeated estrus in productive dairy cows can be attributed to 

unbalancing of high ration protein and with raw energy which causes increasing BUN and MUN 

and changing concentration of other metabolites.    
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