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 صهخال

 
در گاوهاي شيري و    )  MUN(و شير   )  SUN(اين تحقيق به منظور اندازه گيري سطوح نيتروژن اورة خون           

 رأس از گاوهاي شيرده يك       ٨٠نمونه هاي خون و شير      .  بررسي ارتباط بين آنها با ميزان آبستني انجام گرفت          

تلقيح انجام گرفت و گاوها به       روز پس از     ٤٥تشخيص آبستني   .  گاوداري صنعتي در روز تلقيح جمع آوري شدند      

همچنين گاوها در هر يك از گروه هاي آبستن و غيرآبستن بر            .  دو گروه گاوهاي آبستن و غيرآبستن تقسيم شدند        

و فاصلة روز   )  يك، دو يا سه و بيشتر      (، تعداد زايش    ) ليتر ٨٠٠٠ و بيشتر از      ٨٠٠٠كمتر از   (اساس توليد شير    

همبستگي نسبتاً  .  گروهبندي شدند )   روز ١٢٠ روز و بيشتر از      ١٢٠ تا ٦٠وز، بين    ر ٦٠كمتر از   (نمونه گيري از زايش    

بين دو گروه گاوهاي آبستن و        .   مشاهده گرديد  MUN و   SUNبين سطوح   )  r=    ٧٩/٠(باالي معني داري   

اما اثر هيچ يك از عوامل سطح        )  >P  ٠٥/٠( اختالف معني دار مشاهده شد       MUN و   SUNغيرآبستن از نظر    

 و همچنين اثر متقابل اين      MUN و   SUNعداد زايش و فاصلة روز نمونه  گيري از زايش بر روي ميزان             توليد، ت 

 ميلي گرم  ١٣ و   ١٥به ترتيب   ( باالتر از ميانگين     MUN و   SUNسطوح  .  عوامل با وضعيت آبستني معني دار نبود     

ميزان كراتينين خون   ).  >P  ٠٥/٠  (در ميزان آبستني بود   )   درصد ٢٤ و   ٢٦به ترتيب   (همراه با كاهش    )  بر دسي ليتر 

نتايج اين  .  گاوهاي مورد آزمايش در حد نرمال بود و هيچگونه عالئمي از بيماريهاي كليوي احتمالي نشان نداد                 

 موجب كاهش باروري در گاو      د ميلي گرم بر دسي ليتر مي توان    ١٦ باالتر از    SUNتحقيق نشان مي دهد كه مقادير      

 گاوهاي شيري استفاده    SUN در سطح عملي مي تواند براي كنترل سطح         MUNزان  شيري گردد و اندازه گيري مي    

  .شود
 

 اورة خون، اورة شير، آبستنيگاو شيرده، : واژه هاي كليدي
 

 مقدمه
همزمان با افزايش توليد شير، سير نزولي در باروري گاوهاي          

اين روند مي تواند ناشي از مشكالت        .   است اتفاق افتاده شيري  
كمبود هر يك از    ).  ٢٧(اي در دوران پس از زايش باشد          تغذيه 

 و شروع   رحممي تواند بر روند بازسازي     بويژه انرژی   مواد مغذي   
 اما آزمايشاتی   مجدد چرخه هاي توليدمثلي اثر منفي داشته باشد      

 ، ٢٠،  ٨(  باروری پرداخته بودند   پروتئين و    که به بررسی ارتباط   
 

عدم تعادل  زيادی يا   تمالي  اثرات اح ، توجه محققان را به       )٢١
و )  DIP( از نظر بخش قابل تجزيه در شكمبه            پروتئين جيره 

كانفيلد و  .  معطوف نمود )  UIP(بخش غيرقابل تجزيه در شكمبه     
را %)  ١٩ و   %١٦(اثر دو سطح مختلف پروئتين      )  ١٩٩٠(همكاران  

 يكي بيشتر   DIP متعادل بودند اما ميزان      UIP كه هر دو از نظر    
د نياز بود، بر روي عملكرد توليدمثلي گاوها و              از مقدار مور   

 در اولين    ١ آبستنی ميزان.  تليسه هاي هلشتاين بررسي كردند    

                                                                                    
1. Conception rate 
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پروتئين كمتر از گروه    %  ١٩تلقيح در گروه تغذيه شده با جيرة         
نيز گزارش  )  ١٩٩٣(الرود و باتلر    %).  ٤٥در برابر   %  ٣١(ديگر بود   

 اضافه  DIP با   گاوهاي تغذيه شده  آبستنی در   ميزان  کردند که   
. %)٨٣در برابر    %  ٦١(کمتر است    در مقايسه با گروه شاهد       

هيچ تفاوتي در    )  ١٩٨٨(برخالف ديگران، كارول و همكاران         
% ٢٠ يا    ١٣عملكرد توليدمثلي دو گروه گاو تغذيه شده با               

نيز )  ٢٠٠٠(الدرتون و همكاران    .  پروتئين خام مشاهده نكردند    
گوشتي تغذيه شده با سه      اعالم كردند كه بين سه گروه گاو           

تفاوتي )  از نظر تجزيه پذيري در شكمبه     (منبع پروتئيني مختلف    
 .اولين فحلي و ميزان آبستني وجود نداردبروز از نظر 

، تعادل بين انرژي    )٢٥(بين ميزان اورة خون و شير با تغذيه         
ارتباط )  ٢،  ٢٦(و تجزيه پذيري پروتئين      )  ٦(و پروتئين جيره     
 در بسياري تحقيقات     همچنين.  ه شده است  معني داري مشاهد 

بين سطح اورة خون و شير و باروري ارتباط معني داري گزارش            
اعالم كردند كه افزايش    )  ١٩٩٣(فرگوسن و همكاران    .  شده است 
، همراه با    ميليگرم در دسی ليتر     ٩/١٤بيش از   خون  اورة سرم   

اين )  ١٩٩٩(وايتر و همكاران      .  كاهش ميزان آبستني است     
 مشاهده   ميليگرم در دسی ليتر    ٢٠ط را در مقادير بيش از        ارتبا
خون در بعضي تحقيقات نيز هيچ ارتباطي بين اورة سرم          .  كردند

 ).٩(با باروري ديده نشد 
در )  MUN٢(و اورة شير    )  SUN١(در مورد سطح اورة خون      

حتي .  گله هاي شيري در ايران اطالعات كمي در دسترس است         
 كشورهاي مختلف، اختالفات زيادي     در تحقيقات انجام شده در    

هدف از اين   .  در ميزان اورة خون و شير اعالم شده وجود دارد           
تحقيق، اندازه گيري ميزان اوره در خون و شير گاوهاي شيري            
در يك گاوداري صنعتي بزرگ ايران و بررسي ارتباط آنها با                

 .باروري بود
 

 مواد و روش ها
واقع گاوداري صنعتي    راس گاو و تليسة هلشتاين يك        ٨٠از  

 و  ١/٤٧طول شرقی    (در استان کرمانشاه، شهرستان روانسر         

                                                                                    
1.  Serum Urea Nitrogen 
2.  Milk Urea Nitrogen 

در طي يك   .  در اين تحقيق استفاده شد     )  ٢/٣٤عرض شمالی   
از )  ١٣٧٩ اسفند    ١٩تا  .   بهمن ماه   ٢٥از  ( هفته اي    ٤دوره  

خون از  ميلي ليتر     ١٠گاوهايي كه هر روز صبح تلقيح مي شدند        
ونه شير اين گاوها در صبح همان نم. )١٧ ( گرفته شد٣وريد دمي

 فاصله  . شدمیروز در اولين شيردوشي پس از تلقيح گرفته              
 ساعت و   ٤ تا   ٣گيری خون با وعده تغذيه صبح          زمانی نمونه 

نمونه ها .   ساعت بود  ٢ تا   ١گيری خون    گيری شير با نمونه    نمونه
سرم   .تا زمان انتقال به آزمايشگاه در يخچال نگهداري شدند            

 و  ٢٠٠٠  g در دور    از منقعد شدن به كمك سانتريفوژ     خون پس   
نمونه هاي چربی و پروتئين    .  )١٧  ( جدا شد   دقيقه ٢٠برای مدت   

جدا شده، پس از      )١٩٩٣(بر اساس روش روزلر و همکاران       شير  
 دقيقه، مايع شفاف    ٣٠ و برای مدت     ٣٥٠٠  gدور    سانتريفوژ در 

هاي آماده  نمونه .  )٢٦(سطحی به عنوان سرم شير برداشته شد         
تا زمان انجام آناليزهاي   ميلی ليتری     ٥/١شده در ميكروفيوژهاي    
 نگهداري  )١٧  ( درجه سانتي گراد   ‐٢٠بيوشيميايي در دماي      

 .شدند
جيره .  شيردوشي در اين گله در سه نوبت انجام مي گرفت          

يونجه (و شامل علوفه     )  TMR٤(بصورت كامالً مخلوط شده       
و %  ٢٥له چغندر، به نسبت     تفا%  ١٠، حاوی    ذرت ژخشك و سيال  

بر حسب ماده   (جيره را   %  ٥٥ تا   ٤٥که بر حسب توليد،       ،)%٧٥
 .بود) ١جدول (و كنسانتره شامل می شد، ) خشک

پارس (ميزان اورة سرم خون با استفاده از كيت سنجش اوره         
 RA-1000, Class)بوسيله دستگاه اوتوآنااليزر) ٨٠٠٠١آزمون، 

1-Equipment, Technicon Industries, Tarry Town, 
NY)    ميزان اوره شير با استفاده از يك كيت            .   تعيين شد

) ١٠١٧درمان كاو،    (سنجش اوره به روش اسپكتروفوتومتري        
ميزان كراتينين سرم خون نيز با استفاده از          .  اندازه گرفته شد  

و بوسيله   )  ٨٣٠٠١(كيت سنجش كراتينين پارس آزمون           
 ١٠ نمونه خون و      ٦.  تعيين شد    فوق الذکر  دستگاه اوتوآنااليزر 

تعيين عدم فحلی گاوها در زمان       (نمونه شير به داليل مختلف       
تلقيح بر اساس سطح پروژسترون خون و از دست رفتن نمونه             

 ٤٥گاوهاي مورد نظر    .حذف شدند )  در حين آماده سازی و آناليز     
                                                                                    
3. coccygeal vein 
4. Total Mixed Ration 



۳۵۵ رابطة بين آبستني گاوهاي شيرده با اوره خون يا شير: كفيل زاده و فريور

روز بعد از تلقيح در صورت عدم بازگشت به فحلي، توسط                 
راست يص آبستني مورد معاينه از طريق         دامپزشك براي تشخ  

 . قرار گرفتندروده
 

  تركيب و آناليز مواد مغذي كنسانتره‐۱دول ج
 )درصد مادة خشك (مواد متشکله

 جو ۵۰
 سبوس گندم ۱۵
 كنجاله سويا ۵/۱۱

 آرد ذرت ۱۰
 كنجالة پنبه دانه ۵
 پنبه دانه ۲/۴
 پودر گوشت و استخوان ۵/۱
 نمك ۱
 م فسفاتمونو كلسي ۵/۰
 مكمل معدني و ويتاميني ۳/۰
 سديم بيكربنات ۱

  
 ات و انرژیتركيب 

 انرژي خالص براي شيردهي مگاکالری در کيلوگرم ۸۴/۱
 پروتئين خام ماده خشک ۹/۱۹ %
  در شكمبهتجزيهپروتئين قابل  پروتئين خام ۳۱ %
  در شكمبهتجزيهپروتئين غيرقابل  پروتئين خام ۶۹ %
 ديواره سلولی ده خشک ما۳/۱۰ %
 ديواره سلولی منهای همی سلولز  ماده خشک۰/۲۳ %
 كلسيم  ماده خشک۲۹/۰ %
 فسفر  ماده خشک۶۳/۰ %

 
  SPSS تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 

9.0)  SPSS INC،گاوهاي مورد نظر به دو     .   انجام گرفت  )١٩٩٨
جه آبستني آنها مثبت بود و      گاوهايي كه نتي  :  گروه تقسيم شدند  

همچنين گاوها در هر    .  گاوهايي كه نتيجه آبستني آنها منفي بود      
 يك از گروه هاي آبستن و غير آبستن بر اساس سطح توليد                

 تعداد زايش  )   ليتر ٨٠٠٠ از   کمتر:  ٢ ليتر،   ٨٠٠٠بيشتر از   :  ١(
كمتر :  ١(و فاصله زايش تا تلقيح مورد نظر        )   و بيشتر  ٣ يا   ٢،  ١(

گروهبندي )   روز ١٢٠ بيشتر از    :٣ روز و  ٦٠‐١٢٠:  ٢ روز،   ٦٠از  
 : مدل آماری مورد استفاده بصورت زير بود.شدند

Yijk=µ+Ti+Bj+TiBj+Eij 
 :که در آن

µ  = ،ميانگين کل  .Ti  =       ، اثر نتيجه آبستنیBj  =  ، اثربلوک
TiBj=                 اثر متقابل نتيجه آبستنی با بلوک وEij  = اثرات

 .باقيمانده
مل فوق و اثر متقابل هريك با نتيجه تست         ز عوا  ا  اثر هريك 

. آبستني در قالب آزمايشات فاكتوريل با دو عامل سنجيده شد           
ضمناً، گاوها با توجه به غلظت اوره خون و شير به دو گروه                  

گاوهايي كه غلظت اوره خون و شير آنها كمتر از            :تقسيم شدند 
ا بيشتر از   ميانگين بود و گاوهايي كه غلظت اوره خون و شير آنه          

ميزان آبستني بين اين دو گروه با استفاده از              .  ميانگين بود 
 . مقايسه شدchi-square  آزمون

 
 نتايج

  نيتروژن اورة خون
ميانگين ميزان نيتروژن اورة خون در روز تلقيح در گاوهاي           

آناليز .  بودليتر   گرم در دسی    ميلی ٨٤/١٤±٢٥/٠مورد آزمايش   
ل اختالف معني داري بين اورة       واريانس هر سه مدل فاكتوري      

ميانگين ).  ٢جدول  (خون گاوهاي آبستن و غيرآبستن نشان داد        
 اورة خون گاوهاي آبستن پايين تر از گاوهاي غيرآبستن بود              

)٠٥/٠p < .( 
 

تعداد ، توليد×آبستني( تجزيه واريانس مدل فاكتوريل ‐۲جدول 
 . نيتروژن اوره خون)نمونه گيري از زايش فاصله، زايش

سطح 
داري معني

اشتباه 
استاندارد

نيتروژن اوره خون ميانگين 
 )ليتر گرم در دسی ميلی(

تعداد   

 وضعيت آبستني    ۰۲/۰
 ۳۶/۰ ۹۶/۱۳ ۳۱   آبستن
 ۳۱/۰ ۴۸/۱۵ ۴۳   غيرآبستن

 توليد شير   ۲۱/۰
 ۳۰/۰ ۷۲/۱۴ ۳۸    ليتر۸۰۰۰باالتر از 
 ۴۱/۰ ۹۶/۱۴ ۳۶   ليتر۸۰۰۰ايين تر از پ

 تعداد زايش   ۲۹/۰
  ۲۹/۱۴ ۲۱   اول
  ۰۷/۱۵ ۲۴   دوم
  ۰۵/۱۵ ۲۹     سوم و بعدتر

 گيري از زايش فاصله نمونه    ۸۲/۰
 ۵۶/۰ ۰۹/۱۵ ۲۰    روز۶۰كمتر از 
 ۳۰/۰ ۸۷/۱۴ ۳۵    روز۶۰‐۱۲۰
 ۵۷/۰ ۵۱/۱۴ ۱۹    روز۱۲۰بيشتر از 
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يد ميزان اورة خون بين گروه هاي مختلف از نظر سطح تول           
اختالف )   ليتر  ۸۰۰۰ ليتر و پايين تر از           ۸۰۰۰باالتر از     (

اثر سن و فاصلة زمان نمونه گيري      ).  ۲جدول(معني داري نداشت   
 ). ۲جدول(از زايش بر ميزان نيتروژن اورة خون نيز معني دار نبود

همچنين بين هيچ يك از عوامل مورد نظر با آبستني اثر               
 آبستني گاوهايي كه     ميزان).  ۲جدول  (متقابل وجود نداشت     

گرم در    ميلی ۱۵(اورة خون آنها باالتر از ميانگين           نيتروژن  
بود، بطور معني داري پايين تر از گاوهايي بود كه             )  ليتر دسی

،%۵۴  برابر  در  %۲۸(سطح اورة خون آنها پايين تر از ميانگين بود         
۰۵/۰p<( ) ۱شكل.( 

 نيتروژن اورة شير
 بود و   ٩٣/١٢  mg/dlقيح  ميانگين سطح اورة شير در روز تل      

 مقادير آن با نيتروژن اورة خون همبستگي نسبتاً بااليي داشت            
)٧٩/٠r =  ،٠١/٠ ( P<)  ٢شكل.( 

يج تجزية واريانس اختالف معني داري را بين گاوهاي            نتا
ميانگين اوره شير بين    ).  ٣جدول  (آبستن وغيرآبستن نشان نداد     

 و گاوهاي با توليد       ليتر ٨٠٠٠با توليد شير بيشتر از        گاوهای  
سه گروه سني اختالف     و همچنين     ليتر    ٨٠٠٠شيركمتر از    

همچنين فاصلة زمان نمونه گيري    ).  ٣جدول  (معني داري نداشت   
). ٣جدول  (از زايش اثر معني داري روي ميزان اورة شير نداشت           

اثر متقابل سطح توليد، سن و فاصله از زايش با آبستني بر سطح             
 .)٣جدول  (نبوداورة شير معني دار 

 

%

%

%

%

%

%

%

 
              پائين تر از ميانگين    باالتر از ميانگين    

 مقايسة ميزان آبستني در دو گروه گاو با ميزان نيتروژن اورة ‐۱شكل 
 باالتراز ميانگين و پايين تر از ميانگين خون

 )ليتر گرم در دسی  ميلی۱۵(

 
 )ميلي گرم در دسي ليتر( اوره شير        نيتروژن
  ارتباط بين غلظت نيتروژن اوره در خون و شير‐٢شكل 

 
نتيجه مقايسه ميزان آبستنی بين دو سطح مختلف اوره شير          

گاوهايی که ميزان اوره    .  ، مشابه با نتايج اوره خون بود      )٣شکل  (
 )ميانگين نمونه ها  (ليتر   گرم در دسی    ميلی ١٣شير آنها باالتر از     

بود، ميزان آبستنی پايينتری نسبت به گاوهای دارای ميزان اوره          
 ).p>٠٥/٠، %٥١در برابر % ٣١(شير پايينتر از ميانگين داشتند 

 
 ،توليد × آبستني( تجزيه واريانس مدل فاكتوريل ‐۳جدول 

  نيتروژن اوره شير)گيري از زايش نمونه فاصله، تعداد زايش
سطح 

معني داري

اشتباه 

استاندارد

نيتروژن اوره شيرميانگين 

)ليتر گرم در دسی ميلی(
تعداد   

 وضعيت آبستني    ۰۸/۰

  آبستن ۲۹ ۳۳/۱۲ ۴۲/۰ 

  غيرآبستن ۴۰ ۳۷/۱۳ ۳۴/۰ 

۱۴/۰  توليد شير  

   ليتر۸۰۰۰باالتر از  ۳۴ ۶۴/۱۲ ۳۹/۰ 

   ليتر۸۰۰۰ايين تر از پ ۳۵ ۲۱/۱۳ ۳۷/۰ 

۰۶/۰  تعداد زايش  

  اول ۲۱ ۶۳/۱۲ ۴۰/۰ 

  دوم ۲۱ ۴۳/۱۲ ۵۳/۰ 

  سوم و بعدتر ۲۷ ۵۶/۱۳ ۴۵/۰ 

 فاصله نمونه گيري از زايش    ۸۶/۰

   روز۶۰كمتر از  ۱۹ ۲۰/۱۳ ۵۸/۰ 

   روز۶۰‐۱۲۰ ۳۲ ۸۵/۱۲ ۴۵/۰ 

   روز۱۲۰بيشتر از  ۱۸ ۷۱/۱۲ ۶۲/۰ 

۶۰ 
 

۵۰ 
 

۴۰ 
 

(%)     ميزان آبستنی ۳۰
 

۲۰ 
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۰
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ن اورة شير  مقايسة ميزان آبستني در دو گروه گاو با ميزان نيتروژ‐٣شكل 
 ) ميلي گرم در دسي ليتر١٣(باالتر از ميانگين و پايين تر از ميانگين (

 
 بحث

مقادير نيتروژن اورة خون و شير مشاهده شده در اين                
کمی باالتر  )   ميلی گرم در دسی ليتر   ٨/١٤  ±  ٦٨/٠ترتيب(تحقيق  

 ٦/١١()١٩٩٣(از مقادير گزارش شده توسط روزلر و همکاران            
كه جيره اي متعادل از    بود  در گاوهايي   )   ليترميلی گرم در دسی  

نظر پروتئين قابل هضم در شكمبه و غيرقابل هضم در شكمبه             
از ( در تحقيقات مختلف مقادير بسيار متنوعي        .دريافت مي كردند 

 ميلی گرم در دسی ليتر ٣/٢٨ تا)  ١٩  (ميلی گرم در دسی ليتر    ٦/٥ 
عوامل .  تبراي ميزان اوره خون وشير گزارش شده اس           )  ١٠(

فيزيولوژيكي، مديريتي و محيطي مختلفي مي توانند بر سطوح          
مهمترين عامل   .  اورة خون در گاوهاي شيري مؤثر باشند            

در .  فيزيولوژيك افزايش غلظت اورة خون بيماريهاي كليوي است       
اين تحقيق ميزان كراتينين خون اندازه گيري شده در گاوهاي           

براين احتمال وجود    مورد مطالعه در حد طبيعي بود و بنا             
بيماريهاي كليوي و اثر اين عامل بر غلظت اورة خون منتفي               

 .گرديد
) ٢٣(و ميزان توليد شير     )  ٧( در تحقيقات مختلف اثر سن      

در بعضي تحقيقات بين    .  بر غلظت اورة خون مشاهده شده است      
 گله هاي مختلف نيز تفاوت قابل توجهي مشاهده شده است              

رين عوامل مديريتي مؤثر بر سطح اورة        يكي از مهمت  ).  ٣٠  ،٢٩(
رفزال و همكاران   .  ي گله است   اخون ماهيت جيره و برنامة تغذيه     

بين ميزان پروتئين   )  p=  ٠٠١/٠(همبستگي معني داري   )  ١٩٨٥(
گوستاوسن و  .  خام در سيلو و سطح اوره در شير مشاهده كردند          

مشاهده كردند كه وقتي تغذية گله يك         )  ١٩٩٣(پالمكوئيست  
بت در روز انجام مي شود، تغييرات قابل توجهي در غلظت اوره           نو

كه وقتي تغذيه در دفعات  در طول روز مشاهده مي شود در حالي   
تغييرات فصلي . بيشتري صورت گيرد، نوسانات روزانه كمتر است

 مشاهده شده در ميزان اورة خون در تحقيق رفزال و همكاران            
 نحوة تغذية گله از تغذيه      به نظر مي رسد ناشي از تغيير     )  ١٩٨٥(

گوستاوسن و پالم    .  در جايگاه بسته به چرا در مرتع باشد            
پيشنهاد كردند كه زمان نمونه گيري شير يا         )  ١٩٩٣(كوئيست  

خون در طول روز نسبت به زمان خوراك دهي مي تواند اثر                
قابل توجهي در مقادير اوره خون و شير اندازه گيري شده داشته           

 ساعت بعد از مصرف     ٣ر غلظت اوره را حدود       آنها حداكث .  باشد
البته آنها اين مقادير را در شرايطي          .  خوراك مشاهده كردند   

در .  بدست آوردند كه گاوها يك بار در روز تغذيه مي شدند              
شرايط تغذيه در دفعات بيشتر، مانند شرايط تغذيه اي گاوها در            

 اكثر  در).  ١٦(اين تحقيق، غلظت اوره نسبتاً ثابت خواهد بود            
تحقيقات انجام شده در زمينة اندازه گيري ميزان اوره، از                 
تيمارهاي غذايي با سطوح مختلف پروتئين به منظور ايجاد              

در .  واريانس در ميزان اورة خون و شير استفاده شده است               
تحقيق حاضر با وجود عدم اعمال تيمار غذايي، واريانس                 

زمايش مشاهده  قابل توجهي در ميزان اورة خون گاوهاي مورد آ        
اين واريانس مي تواند حاصل از تفاوتهاي فردي بين گاوها، و     .  شد

 . تفاوت در ميزان مصرف خوراك باشد
ميزان اورة باال در خون و شير همراه با كاهش باروري در               

 يلد و همكاران   انفك).  ٢٥،  ٢٢،  ٢١،  ١١،  ٥(گاو شيري بوده است     
 گاوهايي كه    گزارش كردند كه ميزان اوره خون در         )  ١٩٩٠(

. آبستن شده بودند كمتر از گاوهايي بود كه آبستن نشده بودند            
در تحقيق ديگري، غلظت اوره خون در روز تلقيح براي گاوهايي           

 ٧/١٨±٦/٠كه آبستن شدند و آنهايي كه آبستن نشدند، بترتيب         
در ).  ٤( ميلي گرم بر دسي ليتر گزارش شده است         ٧/٢٠±  ٦/٠و  

ورة خون گاوهايي كه نتيجة تست        تحقيق حاضر نيز ميزان ا      
آبستني آنها منفي بود، بطور معني داري باالتر از ميزان اورة خون   

كه ميزان  گفت  مي توان  با تکيه بر اين يافته      .  گاوهاي آبستن بود  
اورة خون باالتر باعث منفي شدن نتيجة تست آبستني بوده               
 است و پايين تر بودن ميزان آبستني در گروهي كه سطح اورة             

 . را تأييد مي كندگفته خون و شير آنها باالتر از ميانگين بود، اين 

ي 
ستن

ن آب
يزا
م

(%) 
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اثر منفي سطوح باالي اوره بر آبستني مي تواند ناشي از               
كاهش ميزان لقاح در نتيجه اثرات منفي بر قدرت باروري                
تخمك يا اسپرم يا ناشي از اثر منفي بر قابليت زنده ماندن                  

ندن جنين، مي تواند در مرحله      اثر بر قابليت زنده ما    .  جنين باشد 
، يا در مراحل بعدتر در رحم       )١٣(تقسيمات اوليه در لوله رحمي      

عدم توانايي جنين در     ).  ٢(و مراحل النه گزيني اعمال گردد         
 تغيير سرعت انتقال    به علت همزماني رشد و سازگاري با رحم        

و يا تغيير محيط رحم ناشي از اثرات        )  ١٣( جنين در لوله رحمي   
مي تواند علت اين   )  ١٨(ي افزايش اوره در ترشحات رحم        موضع

 رشد موفقيت آميز جنينی در اوايل آبستنی به        .اثرات منفي باشد  
وضيت محيط داخلی رحم بستگی دارد که محيطی پويا است و            
در مراحل مختلف چرخه تناسلی تغييرات مشحصی را نشان می          

نتيجه اين تغيرات چرخه ای در ريزمحيط داخلی رحم             .  دهد
معلوم ).  ٤(تنظيم ترشحات اندومتريومی توسط استراديول است       

در )   آبستنی ٧تا روز   (شده است که مرگ و مير اوليه جنينی           
گاوهای شيری مرتبط با غلظت يونها و پروتئين ها در محيط              

غلظت )  ١٩٨٣(در آزمايش جردن و همکاران       ).  ٤(رحم است   
در گاوهايي که با    آمونياک و اوره خون و اوره ترشحات رحمی           

% ١٢پروتئين خام تغذيه شده بودند نسبت به آنهايي که با           %  ٢٣
نيز مصرف پروتئين باال . پروتئين خام تغذيه شده بودند باالتر بود

باعث تغيير غلظت منيزيوم، پتاسيم و فسفر در ترشحات رحمی           
 محيط رحم نيز    pHاثر پروتئين باال بر     .  در مرحله جسم زرد شد    

 ).١٢، ١١(ات مختلف مشاهده شد در آزمايش
  لذا چون اوره بين مايعات مختلف بدن به تعادل مي رسد،           

انتظار مي رود ميزان آن در شير مشابه مقادير آن در خون باشد             
 ساعت  ٢ تا   ١اما اين تعادل با تأخير زماني حدود           ).  ٢٦،  ٤(

و نيز غلظت اوره در خون در طول روز            )  ١٧(صورت مي گيرد   
بنابراين براي بدست آوردن    ).  ٦(ات محسوسي است    داراي نوسان 

مقادير مشابه اورة شير و خون بايد اين تغييرات و تأخير زماني              
های شير   نمونهدر اين آزمايش    .  در ايجاد تعادل را در نظرگرفت     

 ساعت بعد از نمونه گيری خون گرفته شدند و               ٢‐١حدود  
در .  ه شد همبستگي نسبتاً بااليي بين اورة خون و شير مشاهد          

تحقيقات ديگر نيز همبستگي مشابه يا باالتر بين اين دو متغير            
ارتباط مشاهده شده بين اورة شير      ).  ٣٠،  ٢٦(گزارش شده است    

بنابراين .  و ميزان آبستني نيز با نتايج اورة خون همخواني داشت         
مي توان در سطح عملي بجاي اندازه گيري اوره در خون از ميزان           

ن شاخصي براي كنترل وضعيت تغذيه اي و          اورة شير به عنوا    
زيرا گرفتن نمونة شير    .  توليدمثلي گاوهاي شيري استفاده كرد     

بسيار آسانتر از گرفتن نمونة خون است و استرس كمتري به              
 .حيوان وارد مي سازد
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