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  چكيده

 كيست به مبتال آبستن غير گاوهاي و آبستن سالم گاوهاي( تيماري گروه سه در هولشتاين نژاد شيري گاو راس 78 برروي تحقيق اين

 در نامتعادل تصادفي كامال بايد حطر قالب درمتابوليت هاي پروتئين و اوره تاثير ازحيث)  فحلي تكرر به مبتال غيرآبستن گاوهاي و تخمداني

 گرفتند قرار آزمايش مورد پروفايل متابوليك تست از استفاده با ازدامها شده اخذ خوني هاي نمونه پژوهش اين در .گرفت انجام ماه 10 مدت

 : كه داد نشان طرح از حاصل نتايج .گرديدند تحليل و تجزيه MSTATC و Excel آماري افزارهاي نرم از استفاده با آزمايشات نتايج و

دامهاي مبتال به و ميزان پروتئين خون .  (p<0.01)  دارد وجود داري معني اختالف آزمايشي تيمارهايپروتئين خون بين  سطح نظر از
ي همچنين ميزان اوره خون در بين گروه ها. كيست تخمداني و تكرر فحلي در مقايسه با دامهاي سالم در سطح پائين تري قرار داشت 

كمتر از دامهاي مبتال به اختالالت توليد مثلي ) سالم ( شاهد  گروه  ليكن اوره خون . (p<0.01)اختالف معني داري نشان داد , آزمايشي 
 عهده به گله مثلي توليد موفقيت در اي عمده نقش اي تغذيه و متابوليك عوامل كه ميگردد مشخص فوق آمده عمل به بررسيهاي با. بود 

 . قرارگيرند نظر مد گله مثل وتوليد تغذيه مديريت هاي برنامه در ايدب و داشته

  .اوره , پروتئين  ، تخمداني كيست ، فحلي ،تكرر پروفايل متابوليك:كليديواژگان 
  

 مقدمه

 استوار شير وتوليد مثل توليد ي پايه دو بر كنند مي كار شيري گاو پرورش ي زمينه در كه آنهايي خصوصا صنعتي دامپروريها اساس

 تغذيه سوء دنبال به. دارد بسيارزيادي اهميت مثل توليد مسائل به توجه دامپروري توليدي و اقتصادي مسائل پيشبرد جهت لذا . است

 ايجاد آن هاي متابوليت و غذايي مواد به دام نياز افزايش يا غذا مصرف كاهش اثر در كه حاد وتحت حاد ) اي تغذيه هاي نارسايي (

 و پين ، بار نخستين . گيرد قرار تĤثير تحت است ممكن نيز دام مثل توليد نيستند آنها جبران به قادر بدن تعادلي هاي رآيندف و شود مي
 ارزيابي به بتوان شيري هاي گله خوني مختلف اجزاء بررسي از استفاده با كه دادند راشرح سيستمي 1970 سال در همكارانش

 خوني هاي متابوليت بين ارتباط درك به تست اين اساس . )1987, پين (  پرداخت ها گله اين يا تغذيه و متابوليكي سالمت وضعيت

 بهتر مديريت به نسبت توان مي نتايج وبررسي پروفايل متابوليك تست از استفاده با لذا. گردد برمي فيزيوليك مختلف هاي پديده و

   .داد انجام اي شايسته اقدامات گله مثلي وتوليد اي تغذيه
  
  
 

 روشها و مواد
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راس  560 ي گوساله توليد ميانگين و رأس 450 گاودوشاي تعداد با رأسي974شيري گاوداري يك در ماه ده مدت به تحقيق اين

 نياز مورد مواد و وسايل. گرفت انجام تبريز شهرستان در% 1/3كيلوگرم با درصد چربي  31در سال و با ركورد توليد متوسط شير 

 كار وسايل و ماري بن ، اسپكتروفتومتر ، اوره , ين تئپرو گيري اندازه كيتهاي ، سمپلر ، سانتريفوژ دستگاه ، ونوجكت هاي لوله شامل

 ركتال توشه انجام و مثلي توليد اطالعات به توجه با و شده مراجعه فوق گاوداري به يكبار هفته هر بررسي اين در . بود آزمايشگاهي

 آبستن سالم ازگاوهاي هربار كار اين با البته . آمد عمل به خون برداري نمونه ، داشتند تخمداني كيست و فحلي تكرر كه گاوهايي از

 نمونه برروي الزم آزمايشگاهي وكارهاي منتقل آزمايشگاه به شده آوري جمع هاي نمونه سريعا . گرفت مي صورت برداري نمونه نيز

 آبستن سالم گاوشيري رأس 16 با شاهد تيمار شامل تيمار سه با متعادل نا تصادفي كامال پايه طرح قالب در تحقيق اين.گرفت انجام ها

 اجرا مرحله به  فحلي تكرر به مبتال گاوشيري رأس 36 شامل سوم تيمار و تخمداني كيست به مبتال گاو رأس 26 شامل دوم وتيمار

  .استفاده شد Excel ، MSTATC . افزارهاي نرم از نمودارها ورسم ها داده تجزيه جهت . درآمد
  
 و بحث نتايج

 :2و 1 جداول اساس بر تحقيق اين از حاصل نتايج ارزيابي در

% 1ي مختلف متفاوت بوده و در سطح احتمال تيمارها مقادير پروتئين سرم خون در  كه دهد مي نشان 1 شماره جدول بررسي
مشخص گرديد كه گاوهاي مبتال به تكرر فحلي و ) 2دول شماره ج( با مقايسه ميانگين تيمارها . اختالف معني داري مشاهده گرديد 

گروه شاهد داشتند در ضمن گاوهاي تكرر فحلي نسبت به گاوهاي مبتال به تخمداني پروتئين سرم خون پائين تري نسبت به  تكيس
  .(p<0.05)تخمداني پروتئين سرم خون كمتري داشتند  تكيس

كاهش پروتئين توتال سرم خون مي شود ولي جيره هاي اعمال شده در گروه هاي  پائين بودن پروتئين در جيزه غذايي باعث
يكي دام ها با يكديگر استفاده از پروتئين باتوجه به تفاوت فيزيولوژ. بودند  جيره هاي داراي پروتئين يكسان, آزمايشي اين تحقيق 

در . يت كمتري در استفاده از پروتئين دريافتي را دارند هاي دريافتي توسط گاوهاي مختلف يكسان نمي باشد و برخي از گاوها قابل
مشاهده شده كه تخمك گذاري  LHو  FSHكاهش هورمون هاي , نتيجه گاوهائي كه جذب كافي پروتئين را نداشتند كاهش اشتهاء 

دريافتي را بر روي  تاثير پروتئين) 1988(كارول و همكاران ). 1377, حسن پور (صورت نگرفته و ميزان باروري كاهش مي يابد 
فعاليت توليد مثلي در گاو بررسي كرده و گزارش نمودند مقدار مناسب پروتئين تاثير مثبتي را در روند توليد مثلي گاو شيري به عهده 

بر روي فعاليت توليد مثلي گاوها را مشخص  تاثير مثبت پروتئين جيره يطي تحقيق) 1987(هاوارد و همكاران ) . 1988, كارول ( ددار
مشخص گرديد كه مقدار اوره سرم خون ) 2(مقادير اوره خون در تحقيق حاضر با توجه به جدول در بررسي ) .1987هاوارد ( كردند 

) 2جدول (نگين لذا با انجام آزمون دانكن و مقايسه ميا. اختالف معني داري نشان مي دهد % 1گروه هاي آزمايشي در سطح احتمال 
مشخص گرديد كه گاوهاي كيستيك و تكرر فحلي نسبت به گروه شاهد اوره بيشتري داشته و گاوهاي كيستيك نسبت به گاوهاي 

با توجه به پائين بودن پروتئين در سرم خون . (P<%5)تكرر فحلي از لحاظ ميزان اوره سرم خون در سطح پائين تري قرار داشتند 
پروتئين  رتخمداني و تكرر فحلي و هم چنين باالبودن اوره در همان گاوها احتمال داده مي شود كه بيشت گاوهاي مبتال به كيست

دريافتي در اين گاوها بصورت آمونياك بوده كه تبديل به اوره غيرقابل مصرف براي استفاده اندام ها گشته و بدين دليل مقدار اوره 
گزارشاتي نيز ادعاي اين مطلب را تائيد مي كند كه با افزايش اوره خون ميزان باروري  .خون چنين گاوهايي معموالً افزايش مي يابد 
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وجگاني ( كاهش و مشكالت توليد مثلي افزايش مي يابد چنين ناباروري هايي ممكن است به علت سميت آمونياك و يا نيترات باشد 

 ,1377 . (  
  ) .1377, به نقل از وجگاني ( نوازي مطابقت دارد يافته هاي اين تحقيق با گزارشات لئونارد و همكاران و 

 
  تجزيه واريانس مقادير مختلف متابوليتها و عناصر - 1جدول 

 اوره پروتئين  درجه آزادي منابع
 48/1403** 06/3 ** 2  تيمار
 75 203/0 12/19 خطا

C.V

  
‐‐‐ 63/6 25/15 

  درصد1معني دار در سطح احتمال * : *
  

  %5ت تيمارها بر روي صفات مختلف به روش دانكن در سطح احتمال مقايسه تغييرا - 2جدول
 اوره پروتئين  تيمارها
 a23/7 c69/18  شاهد

 b 90/6 b04/27  كيست تخمداني

 تكرر فحلي

  
 c 52/6 a31/34 

  %5حروف غير مشترك در هر ستون بيانگر وجود اختالف معني دار در سطح احتمال 
  

 نتيجه گيري كلي 

ئين خون نقش بسيار مهمي در روند توليد مثلي گله داشته و بايستي با تامين نيازهاي پروتئيني دام با لحاظ كردن انرژي ميزان پروت - 1
 .مورد نياز نسبت به بهبود فرايند باروري دام كمك نمود

االتري نسبت به دام هاي گاوهاي مبتال به مشكالت توليد مثلي داراي اوره خون ب ضربا عنايت به نتايج بدست آمده از تحقيق حا- 2
سالم بودند لذا پيشنهاد مي شود در تنظيم جيره هاي غذائي به گونه اي برنامه ريزي شود كه توليد آمونياك و به تبع آن توليد اوره در 

 .شكمبه كنترل گردد بدين منظور مي توان سهم مواد كنسانتره اي را در كل جيره تعديل نمود 
 تشخيص را ها گله مثلي توليد اختالالت راحتي به توان مي پروفايل متابوليك تست از استفاده با اينكه به توجه با شود مي توصيه- 3
 .نمود اتخاذ را مقتضي تصميمات گله مثلي توليد مديريت به نسبت نتايج اتخاذ از پس و انجام گله در تست اين از بار يك هرچند داد

  .نمود گله پيشگيري مثلي توليد مشكالت از انتو مي تست اين نتايج از استفاده با واقع در
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Abstract 
This research was carried out on 79 Holeshtein dairy cows in three treatment groups (healthy 
pregnant cows , non pregnant cows stricken by ovary cyst and non pregnant cows stricken by repeat 
breeding )  in order to study of blood protein and urea levels , based on completely randomized 
design– during 10 months.The results indicated that the  blood protein levels show significant 
difference between treatment groups .It also showed a significant difference of the  blood urea 
levels between treatment group.But the blood urea of control group was less than  the cows which 
had reproduction difficulties .It can be said that the metabolic and nutritional factors may be 
affected the reproduction of dairy cows. 
  
Keywords : Metabolic profile , repeat breeding , ovary cyst, protein and urea . 

 


