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بررسی رابطه غلظت ازت اوره شیر ( )MUNبا پارامترهای باروری در گاوداریهای شیری
شهرستان تبريز
9

صمد مسافری ،*8سعید اتحاد ،2حسین کوشاور

 .1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،دانشکده دامپزشکی ،گروه علوم درمانگاهی ،تبریز ،ایران
 .2دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،مرکز تحقیقات ریزفناوری دارویی ،تبریز ،ایران
 .3دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دانشکده بهداشت و تغذیه ،گروه آمار حیاتی و اپیدمیولوژی ،تبریز ،ایران
* نویسنده مسئول مکاتباتMosaferi@iaut.ac.ir :
(دريافت مقاله ،09/7/5 :پذيرش نهايی)09/11/22 :

چكیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر سطوح متفاوت ازت اوره شیر ( )MUNبر عملكرد تولیدمثلی گاوهای شیری پرتولید در گلههای شیری منتخب در
شهرستان تبريز بود .از مجموع  289رأس گاو شیری آبستن  5تا  7/5ماهه انتخاب شده در اين مطالعه  77رأس معادل  %95/7گاوها دارای سطح MUN
کمتر از  87 mg/dlو  897رأس معادل  %76/9گاوها دارای سطح  MUNباالتر از  87 mg/dlبودند .از مجموع  289رأس گاو مورد بررسی در اين مطالعه
 826رأس مبتال به ورم پستان ،عفونتهای رحمی ،سخت زايی ،جفت ماندگی و لنگش بودند که از اين تعداد دام بیمار در  18رأس سطح  MUNباالتر از
 87 mg/dlبود .بررسی تأثیر سطوح متفاوت  MUNشیر بر بروز بیماری های ثبت شده در اين مطالعه نشان داد که تنها بروز سختزايی در زمان زايمان
میتواند متأثر از سطوح متفاوت  MUNشیر باشد ( )p=1/192و تفاوت در غلظت  MUNشیر تأثیر معنیداری بر بروز ساير بیماریها ندارد .نتايج مطالعه
حاضر نشان داد که سطوح متفاوت  MUNدر شیر تأثیر معنیداری بر پارامترهای تولیدمثلی اندازه گیری شده در اين تحقیق شامل روزهای باز ،فاصله زايمان
تا اولین تلقیح ،موفقیت در اولین تلقیح و تعداد تلقیح بازای باروری دارد (همه موارد  .)p>1/118همچنین دادههای اين مطالعه نشان دادند که اندازهگیری
غلظت  MUNشیر در گاوهای آبستن سنگین میتواند بهعنوان يک رهیافت مؤثر در گاوداریهای صنعتی به منظور بررسی میزان بهرهوری نیتروژن جیره
غذايی و پیشبینی وضعیت تولیدمثلی اين گاوها در دوره پس از زايمان مورد استفاده قرار گیرد.
مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،1309 ،دوره  ،5شماره  ،2پیاپی  ،11صفحات.1233-1225 :
کلید واژهها :گاو شیری ،ازت اوره خون ) ،(BUNازت اوره شیر ) ،(MUNعملکرد تولیدمثلی

مقدمه
میزان باروری در گاوهای شیری یکی از مهمترین

استفاده از جیرههای غذایی متعادل یکی از اصلیترین

پارامترهای مؤثر در سودآوری گلههای شیری میباشد .در بین

فاکتورهای مؤثر در رسیدن به اهداف تولیدمثلی در گلههای

عوامل مختلف تأثیرگذار بر عملکرد تولید مثلی گلههای شیری،

شیری تجاری میباشد ( .)12در سالهای اخیر ،بکارگیری
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جیرههای غذایی با درصد باالی پروتئین بهویژه در اوایل

اثرات سوء چنین جیرههایی بر عملکرد تولیدمثلی گاوهای

شیرواری همواره از جانب دامداران به منظور افزایش تولید شیر

شیری مطرح گشته است ،بهطوری که  MUNبهعنوان

مورد توجه واقع شده است .در مقابل ،اثرات بازدارنده پروتئین

شاخصی جهت بررسی تعادل انرژی در گاوهای شیری شیروار

باالی جیره غذایی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری

در طول دوره شیردهی مطرح شده است ( .)31با توجه به تأثیر

حکایت از تأثیر دوجانبه پروتئین باالی جیره غذایی بر عملکرد

بالقوه تعادل انرژی/پروتئین جیره غذایی بر فعالیت تولیدمثلی

تولیدی این دسته از نشخوارکنندگان شیری دارد ( 12 ،5و .)13

گاوهای شیری در دوره پس از زایمان ( )1و همچنین اهمیت

نتایج پژوهشهای آزمایشگاهی حاکی از آن بوده است که یکی

تعادل انرژی در این مرحله بر سالمت گاوهای شیری و نقش

از مهمترین عوارض افزایش غلظت ازت اوره خون ()BUN

بازدارنده آن در خصوص بروز بیماریهای تولیدی مرتبط با

در گاوهای شیری در دوره پس از زایمان ،افزایش غلظت ازت

این مرحله مانند اورام پستان ،لنگش و برخی اختالالت

اوره و آمونیاک در مایعات سیستم تولیدمثلی حیوان ( )10و

گوارشی ( 19و  ،)33بهنظر میرسد که تغییرات متابولیکی

بهدنبال آن کاهش  pHمحیط رحمی ( )20و اثرات سوء آن بر

حاصل از تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری در دوره پس از

کیفیت اووسیت ( )1و جنین تشکیل شده در رحم مادر ()39

زایمان به عنوان یکی از عوامل مخاطرهآمیز بالقوه در بروز

میباشد .بر این اساس ،با توجه به هزینه باالی تهیه جیرههای

مشکالت تولیدمثلی در این گاوها باشد .بنابراین ،با توجه به

غذایی با درصد باالی پروتئین ( )3و نیز ضرورت کاهش میزان

تأثیر پروتئین باالی جیره غذایی بر متابولیتهای خونی (12 ،0

نیتروژن دفعی از حیوان به عنوان اصلیترین منبع آالینده

و  )27و نیز سطح هورمون پروژسترون ( )25و با توجه به

نیتروژنی با منشاء حیوانی در محیط زیست ( 23 ،21و ،)22

رابطه مستقیم غلظت  MUNدر شیر گاوها با سطح پروتئین

ضرورت بکارگیری سیستمهای مدیریتی کارآمد جهت افزایش

جیره غذایی ،با اندازهگیری  MUNمیتوان به یك شمای کلی

بهره وری نیتروژن دریافتی توسط گاوهای شیری اهمیت

از وضعیت متابولیکی و آندوکرینی گاوهای شیری در دوره پس

چشمگیری در سیستمهای دامپروری جهان یافته است.

از زایمان دست یافت.

در حال حاضر ،اندازهگیری غلظت ازت اوره شیر ( )MUNبه

با توجه به اینکه تأمین جیرههای غذایی ایدهآل برای افزایش

عنوان یك رهیافت مدیریتی کارآمد جهت تعیین میزان

راندمان تولید مثل و تولید شیر ،یك نکته کلیدی در افزایش

بهرهوری نیتروژن دریافتی ( 23 ،21و  ،)22بهبود وضعیت

بهرهوری اقتصادی گلههای شیری محسوب میگردد ،از اینرو

تغذیهای ( 29 ،12و  )22و نیز تعیین سطح باروری گلههای

تأمین نسبتهای مناسبی از انرژی ( 19و  )33و پروتئین ( )5در

شیری ( 21 ،22 ،15 ،2و  )32ارائه گشته است .بهطوری که

جیره غذایی گاوهای شیری با توجه به نیازهای بدنی آنها تحت

مطالعات صورت گرفته در این خصوص حاکی از اثرات سوء

شرایط مختلف فیزیولوژیکی میتواند ضمن کاهش هزینههای

افزایش غلظت  MUNبر میزان باروری گاوهای شیری تحت

تولید و نیز افزایش سطح کمی و کیفی تولید شیر ،مانع از

شرایط مدیریتی متفاوت بوده است ( 2و .)32

ورشکستگی سیستم دامپروری کشور در صورت ورود به

تغییرات متابولیکی و آندوکرینی ایجاد شده به دنبال استفاده از

بازارهای جهانی گردد.

جیرههای غذایی با درصد باالی پروتئین تام ( )CPبه دلیل

بر این اساس ،هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه میانگین

نقش چنین جیرههایی در بروز عدم تعادل انرژی در دام ،بهویژه

غلظت  MUNدر شیر گله با عملکرد تولیدمثلی در گاوداری

در اوایل دوره شیرواری به عنوان یکی از اصلیترین جنبههای

های شیری منتخب شهرستان تبریز بوده است.
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مواد و روشها

اندازهگیری سطح  MUNشیر از روش کالریمتری استفاده

این پروژه تحقیقاتی در  2گله شیری منتخب در شهرستان

گردید .بهرهگیری از این روش در پروژههای مشابه در کشور

تبریز انجام شد .در این مطالعه تأثیر سطوح متفاوت MUN

کانادا مورد استفاده قرار گرفته است ( .)32برای این منظور ابتدا

شیر در گله های منتخب بر پارامترهای تولیدمثلی بررسی شد.

نمونههای شیر با سرعت  3999rpmبرای مدت  29دقیقه

از مجموع  553رأس گاو شیری موجود در گاوداریهای

سانتریفوژ شدند و پس از جمعآوری چربی جمع شده در باالی

منتخب 290 ،رأس ( )%73/02آبستن بودند که از این تعداد،

نمونهها ،قسمت آبکی پائینی (بخش الکتوسرم) به لوله دیگری

 213رأس ( %52/97از گاوهای آبستن و  %31/51از مجموع

انتقال یافته و ازت اوره موجود در نمونههای شیر با استفاده از

کل گاوها)  5تا  7/5ماهه بودند و جهت انجام پروژه تحقیقاتی
مورد نظر انتخاب گشتند .در هر گله ،گاوهای موجود در آن از
نظر سنی به دو گروه یك شکمزا و چند شکمزا تقسیمبندی
شده و سپس همبستگی بین هر یك از صفات مزبور با سطح
 MUNدر شیر تكتك گاوها تعیین و میانگین آن با میانگین

کیت  BUNو طبق پروتکل پیشنهادی توسط شرکت سازنده
(شرکت پارس آزمون) اندازهگیری شد .ازت اوره خون
) (BUNبه روش کالریمتری (رنگ سنجی) با استفاده از کیت
شرکت پارس آزمون اندازهگیری شد.
آنالیز آماری دادههای مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS 17

به دست آمده از سایر گلهها مقایسه گردید.

انجام شد .آنالیز توصیفی (میانگین  +انحراف معیار) دادههای

پارامترهای تولیدمثلی اندازهگیری شده در این مطالعه شامل

مربوط به ویژگیهای بالینی و دموگرافیکی گاوهای تحت

روزهای باز (فاصله بین زایمان تا آبستنی مجدد) ( days
 ،)openتعداد تلقیح انجام یافته به ازای هر آبستنی )،(NSC
فاصله زایمان تا اولین تلقیح ) (CS1و درصد موفقیت در

بررسی در این مطالعه انجام شد .رابطه سطوح  MUNشیر با
پارامترهای تولیدمثلی به روش  Pearsonانجام شد .با استفاده
از روش  ،t-Testتأثیر سطح  MUNشیر بر پارامترهای

اولین تلقیح ) (FSCRبودند .عالوه بر موارد ذکر شده ،رابطه

تولیدمثلی از نظر آماری بررسی گشت .در کلیه موارد p>9/95

 MUNشیر گاوها با وضعیت بهداشتی و سالمتی گاوها شامل

از نظر آماری معنیدار تلقی گشت.

بیماریهای تولید مثلی (جفت ماندگی ،ورم پستان ،سختزایی و

يافتهها

عفونتهای رحمی) و نیز لنگش بهعنوان یك بیماری غیر

از نظر سطح  MUNدامها به دو دسته شامل سطح MUN

تولیدمثلی تأثیرگذار بر سطح تولید گله بررسی شد .در طول

کمتر از  72( 12 mg/dlرأس معادل  %35/7گاوهاMUN ،

دوره مطالعه در صورت حذف هر یك از گاوها بر اثر ابتال به

 )mean = 15.38 mg/dlو سطح  MUNباالتر از mg/dl

یکی از بیماریهای مزبور از گله ،گاو مورد نظر از جمعیت

12

گاوها

آماری مورد مطالعه کنار گذاشته شد.

؛ )MUN mean = 17.46 mg/dlتقسیمبندی شدند و

نمونهگیری از شیر برای اندازهگیری  MUNروزی دوبار در

رابطه سطح  MUNبا هر یك از پارامترهای تولیدمثلی بررسی

زمان شیردوشی صورت پذیرفت .اگرچه اندازهگیری  MUNبه

گشت .از مجموع  213رأس گاو تحت مطالعه 25 ،رأس مبتال

روش  FTIRبهدلیل سرعت باالی انجام آزمایش به طور

به بیماری ورم پستان 23 ،رأس مبتال به عفونتهای رحمی،

معمول در مراکز کنترل کیفیت شیر آمریکا و کانادا انجام

 25رأس مبتال به جفت ماندگی 1 ،رأس مبتال به سختزایی در

میشود ،ولی بهدلیل اینکه در این تکنیك کلیه ترکیبات

زمان زایمان و  23رأس مبتال به لنگش بودند .از  25رأس دام

نیتروژندار موجود در نمونه اندازهگیری میشوند ،بنابراین برای

مبتال به ورم پستان در  12رأس سطح  MUNباالتر از

(137

رأس

معادل

%22/3
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 12mg/dlبود .این رقم در مورد دامهای مبتال به عفونتهای

این تعداد در  12رأس یکبار عمل تلقیح و در  11رأس بیش از

رحمی ،سختزایی ،جفت ماندگی و لنگش بترتیب برابر با 20

یکبار عمل تلقیح انجام شد .از مجموع  12رأس گاو مبتال به

رأس 1 ،رأس 29 ،رأس و  19رأس بود (جدول  .)1هیچیك از

لنگش با یکبار تلقیح 3 ،رأس بیش از یکبار زایمان و  1رأس با

دامهای با سطح  MUNکمتر از  12 mg/dlدچار سخت زایی

سطح  MUNباالتر از  12 mg/dlگزارش گردید .در مقابل،

در زمان زایمان نشده بودند (جدول .)1

در  11رأس گاو مبتال به لنگش با بیش از یکبار عمل تلقیح ،در

همچنین ،از بین  213رأس گاو تحت بررسی در این مطالعه،

 19رأس بیش از یکبار زایمان و در  0رأس سطح MUN

 23رأس فقط یکبار زایمان داشتند که از این تعداد در  55رأس

باالتر از  12 mg/dlثبت گردید (جدول  .)3بررسی تأثیر سطح

سطح  MUNپائینتر از  12 mg/dlبود .تعداد دفعات تلقیح

 MUNبر بروز بیماریهای تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی در این

در دامهای طبقهبندی شده بر مبنای سطح  MUNبه این ترتیب

مطالعه نشان داد که تنها تفاوت در غلظت  MUNدر شیر بر

بود که از مجموع  213رأس گاو تحت بررسی ،در  02رأس

بروز سخ زایی در زمان زایمان تأثیرگذار است ( )p=9/932و

اولین تلقیح منجر به آبستنی شده بودند که از این تعداد51 ،

سایر بیماریهای بررسی شده در این تحقیق متاثر از تفاوتهای

رأس (معادل %52/25این گاوها) سطح  MUNپائین تر از

غلظت  MUNدر شیر نبودند (نگاره  .)1همچنین نتایج این

 12mg/dlو  23رأس (معادل  %25/75این گاوها) سطح

مطالعه نشان داد که دفعات گوسالهزایی در گاوها تأثیر مستقیم

 MUNباالتر از  12 mg/dlداشتند (جدول  .)2در گاوهای با

بر سطوح  MUNدر شیر دارد ( ،)p>9/991در مقابل ،نتایج

بیش از یکبار تلقیح مصنوعی ،در  02رأس سطح  MUNباالتر

این بررسی نشان داد که در حالی که میزان بروز بیماریهای

از  12 mg/dlو در  25رأس سطح  MUNپائینتر از

تولید مثلی در گاوهای با بیش از یکبار زایمان بیشتر از گاوهای

 12mg/dlبود (جدول  .)2همچنین از مجموعه 25رأس گاو

با یکبار زایمان بود ،ولی تأثیر دفعات زایمان بر میزان بروز این

مبتال به ورم پستان  11رأس سطح  MUNکمتر از mg/dl

بیماریها از نظر آماری معنیدار نبود (( )p>9/95نمودار .)1

 12و  12رأس دارای سطح  MUNبیشتر از 12 mg/dl

عالوه بر این ،نتایج این مطالعه نشان داد که سطح  MUNدر

بودند که از این تعداد بهترتیب در  3و  7رأس اولین تلقیح

شیر گاوها و دفعات زایمان تأثیر معنیداری بر میزان موفقیت

منجر به آبستنی گشت (جدول  .)3در ضمن از مجموع 25

در اولین تلقیح (بروز آبستنی در اولین تلقیح) دارد (.)p>9/991

رأس گاو مبتال به ورم پستان در  19رأس از آنها اولین تلقیح

همچنین نتایج این مطالعه بهخوبی تأثیر سطح  MUNدر شیر و

منجر به آبستنی شده بود که از این تعداد  2رأس یك شکم زا

دفعات زایمان را بر میزان آبستنی به ازای هر بار تلقیح در

بودند .از  15رأس گاو مبتال به ورم پستان چند شکم زا نیز در

گاوهای تحت مطالعه نشان داد (.)p>9/991

 2رأس اولین تلقیح منجر به آبس تنی شده بود (جدول .)3

همچنین در این مطالعه مشخص گشت که بیماریهای ورم

از بین  213رأس گاو تحت بررسی در این مطالعه ،تنها در 1

پستان ( )p=9/932و عفونتهای رحمی ( p=9/921برای

رأس سختزایی در زمان زایمان ثبت گردید که از این تعداد

موفقیت در اولین تلقیح و  p=9/931برای دفعات تلقیح به ازای

تمامی گاوها چند شکم زا ( 2رأس با بیش از یکبار تلقیح) بوده

آبستنی) بر رابطه سطح  MUNشیر بر پارامترهای تولیدمثلی

و همچنین همگی دارای سطح  MUNبیشتر از 12 mg/dl

اندازهگیری شده در این مطالعه اثر مثبت دارند ،در حالیکه

بودند (جدول  .)3همچنین از مجموع  213رأس گاو بررسی

جفت ماندگی و سختزایی بر تأثیر سطح  MUNبر

شده در این مطالعه 23 ،رأس گاو مبتال به لنگش بودند که از

پارامترهای مذکور اثر معنیدار ندارند .نتایج مطالعه حاضر نشان
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دادند که پارامترهای تولیدمثلی شامل روزهای باز ( )DOو

با تعیین همبستگی بین سطوح  MUNو  BUNدر مطالعه

فاصله بین زایمان تا اولین تلقیح ( )CS1با سطح  MUNشیر

حاضر بهوضوح نشان دادند که سطح  MUNشیر دارای

در سطح  p>9/991دارای همبستگی معنیدار میباشند (نگاره

همبستگی معنیدار با سطح  BUNخون میباشد .نتایج مطالعه

 .)2عالوه بر این ،نتایج این مطالعه مشخص ساخت که

حاضر مشابه با نتایج بهدست آمده از مطالعات پیشین میباشد،

همبستگی بین سطح  MUNشیر و ازت اوره سرم )(BUN

بهطوری که نتایج تمامی این مطالعات حاکی از آن است که

نیز از نظر آماری معنیدار میباشد ( ،p>9/91نمودار .)2

اندازهگیری سطح  BUNو یا  MUNبه یك میزان در

بحث و نتیجهگیری

پیشگویی وضعیت تولیدمثلی گلههای پرتولید حایز اهمیت می-

اندازهگیری غلظت ازت اوره خون ) (BUNمناسبترین
راه برای بررسی میزان متابولیسم ترکیبات نیتروژندار در
نشخوارکنندگان میباشد .اندازهگیری  BUNبهدلیل نیاز به
خونگیری معموالً همراه با ایجاد استرس در گاوها بوده و لذا
کمتر مورد توجه دامداران میباشد .در سالهای اخیر
اندازهگیری غلظت ازت اوره شیر ) (MUNبهعنوان یك است.
غلظت  BUNخون معموال  2تا  2ساعت پس از خوردن جیره
غذایی در گاوها افزایش مییابد .اوره یك مولکول کوچك
آبدوست حاصل از متابولیسم پروتئینها در گاوها بوده و به
راحتی در غدد پستانی بین گردش خون و شیر انتقال مییابد.
افزایش غلظت خونی  BUNدر گاوها بالفاصله پس از خوردن
جیره غذایی و نیز در طول روز ناشی از کاتابولیسم بخش

باشد ( 2و .)11
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پارامترهای تولیدمثلی
اندازهگیری شده در این مطالعه شامل روزهای باز ) (DOو
فاصله زایمان تا اولین تلقیح ) (CS1بهطور معکوسی متأثر از
سطوح  BUNسرم و  MUNشیر میباشند .نتایج مطالعه
حاضر مشابه نتایج بهدست آمده از سایر مطالعات میباشد.
نتایج مشابهی در مطالعه  Arunvipasو همکاران ( )2در
ارتباط با تأثیر سطوح باالی  MUNبر کاهش موفقیت در اولین
تلقیح تا میزان  %12در گاوداریهای صنعتی در جزیره Prince
 Edwardکشور کانادا بهدست آمد .هرچند پژوهشگران در
مطالعه جداگانهای در ارتباط با تأثیر سطوح متفاوت  MUNبر
میزان باروری در گلههای شیری دریافنتد که تأثیر  MUNبر

تجزیه پذیر پروتئین ) (RDPجیره غذایی میباشد (.)11

عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری ممکن است متأثر از تغییرات

معموالً غلظت  MUNدر شیر در فاصله زمانی کمتر از یك

فصول سال باشد ( .)22با اینحال نتایج برخی مطالعات دیگر

ساعت با غلظت  BUNبه حالت تعادل میرسد .بنابراین
میتوان چنین اذعان داشت که اندازهگیری  MUNیك رهیافت
دقیق جهت تعیین میزان متابولیسم و بهرهوری هم  RDPو هم

حاکی از عدم تأثیر سطوح باالی  MUNشیر بر عملکرد
تولیدمثلی گاوهای پرتولید بوده است ( 2و .)15
نتایج مطالعات آزمایشگاهی در خصوص چگونگی تأثیر سطوح

بخش تجزیهناپذیر پروتئین در شکمبه ) (RUPبوده و بر

باالی اوره خون و یا شیر بر کاهش عملکرد تولیدمثلی در

اساس مقادیر بهدست آمده از آن میتوان میزان دریافت و در

گلههای شیری نشان داده است که این اثر ممکن است منتج از

دسترس بودن انرژی جیره غذایی برای دام را مورد بررسی قرار

اثرات سمی آمونیاک و متابولیتهای آن بر گامتها و رشد

داد ( .)7بر این اساس ،مطالعات بسیاری اندازهگیری غلظت
 MUNدر شیر تانك گله را بهعنوان یك رهیافت مؤثر در
میزان بهرهوری نیتروژن جیره غذایی در گاوداریها مطرح
نمودهاند ( 23 ،21و  .)22بررسیهای صورت پذیرفته در ارتباط

جنین در مراحل اولیه ( )13و همچنین تغییر در  pHمحیط
داخلی رحم ( )11باشد .عالوه بر این Tillard ،و همکاران
( )32در مطالعه خود دریافتند که باال بودن  BUNدر گردش
خون گاوهای خشك میتواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر
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کاهش سطح باروری در دوره پس از زایمان باشد .بر این

با سطوح متفاوت  MUNشیر میباشد ( .)22بهنظر میرسد

اساس ،هرچند نتایج حاصل از مطالعات ما و دیگران اهمیت

تأثیر بیماریهای تولیدمثلی و یا غیر تولیدمثلی بر میزان باروری

اندازهگیری  MUNدر پیشگویی وضعیت تولیدمثلی گاوهای

گاوهای شیری پرتولید با سطوح  MUNمتفاوت ممکن است

شیری را نشان داده است ،نتایج سایر مطالعات نشان داده است

بهدلیل تغییرات متابولیکی ناشی از این بیماریها باشد.

که با وجود اهمیت اندازهگیری  MUNدر تعیین میزان

پیشنهادات

بهرهوری نیتروژن جیره غذایی توسط گاوها ،این روش دارای

دادههای حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که اندازهگیری

محدودیتهایی در مانیتورینگ و مدیریت عملکرد تولیدمثلی

غلظت  MUNشیر در گاوهای آبستن میتواند بهعنوان یك

گلههای شیری پرتولید است ( .)15گذشته از این ،نتایج سایر

رهیافت مؤثر و در عین حال کم هزینه برای پیش بینی عملکرد

مطالعات نیز نشان دادهاند که اندازهگیری غلظت  MUNشیر

تولیدمثلی گاوهای شیری پرتولید در دامداریهای صنعتی مورد

تنها در سطح تكتك گاوها قادر به پیشبینی وضعیت

استفاده قرار گیرد .در حال حاضر در کشور آمریکا سطح

تولیدمثلی بوده و در سطح گله شاید بهدلیل تأثیر شرایط

 MUNشیر در مراکز کنترل کیفیت شیر آن کشور بهعنوان یك

غیریکسان بر بهرهوری تولیدمثلی هر یك از گاوها از اهمیت

رهیافت مؤثر و با درصد اطمینان باال برای بررسی میزان

کمتری برخوردار باشد (.)17

بهرهوری نیتروژن و دفع نیتروژن در گاوهای پرتولید مورد

بررسی چگونگی تأثیر بیماریهای تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی

استفاده قرار میگیرد .از این رو با توجه به اینکه پروتئین

ثبت شده در این مطالعه بر رابطه بین  MUNشیر و عملکرد

پرهزینهترین بخش جیره غذایی در گاوداریهای شیری را

تولیدمثلی گاوهای شیری پرتولید نشان داد که بیماریهای ورم

تشکیل میدهد توصیه میگردد اندازهگیری غلظت  MUNشیر

پستان ( ،)p>9/922عفونتهای رحمی ( )p>9/925و لنگش

بهصورت رایج در مراکز جمعآوری شیر و یا در گاوداریهای

( )p=9/991بر رابطه بین غلظت  MUNشیر و موفقیت در

شیری انجام شود.

اولین تلقیح و تعداد تلقیح مصنوعی بازای آبستنی اثر منفی
دارند .نتایج حاضر مشابه با نتایج بهدست آمده از برخی
مطالعات پیشین میباشد که نشان دادند سختزایی یکی از
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری
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جدول -8تعداد و درصد دامهای مبتال به بیماریهای تولیدمثلی وغیرتولید مثلی پس از زايمان در گلههای تحت مطالعه
سطح MUN

بیماری

ورم پستان

عفونتهای رحمی

جفت ماندگی

سختزايی

لنگش

دفعات گوسالهزايی

فقدان

> 16.01 mg/dl
123

< 16.00 mg/dl
25

Parity = 1
53

Parity > 1
135

بیماری

%10/71

%15/52

%12/12

%09

بیماری

12

11

19

15

بالینی

%19/21

%12/27

%15/17

%19

فقدان

191

22

55

115

بیماری

%71/13

%11/57

%17/39

%72/22

بیماری

20

12

1

35

بالینی

%21/12

%11/22

%12/20

%23/33

فقدان

117

71

57

131

بیماری

%15/29

%03/22

%09/27

%17/33

بیماری

29

5

2

10

بالینی

%12/50

%2/57

%0/52

%12/22

فقدان

120

72

23

122

بیماری

%02/12

%199

%199

%02/22

بیماری

1

9

9

1

بالینی

%5/13

9

9

%5/33

فقدان

127

23

53

137

بیماری

%02/79

%12/10

%12/12

%01/33

بیماری

19

13

19

13

بالینی

%7/20

%17/19

%15/17

%1/22
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جدول  -2تعداد دام های با سن گوسالهزایی ،سطح  MUNو دفعات تلقیح متفاوت در گلههای تحت مطالعه
55
< 16.00 mg/dl

) (parity = 1سن گوسالهزايی

%17/39
1

> 16.01 mg/dl

سطح

MUN

سطح

MUN

%12/20
21
< 16.00 mg/dl

) (parity > 1سن گوسالهزایی

%12
120

> 16.01 mg/dl

%12
51
< 16.00 mg/dl

دفعات تلقیح (یکبار)

%52/25
23

> 16.01 mg/dl

%25/72
25
< 16.00 mg/dl

دفعات تلقیح (بیش از یکبار)

%21
02

> 16.01 mg/dl

%71/00
27
parity = 1

دفعات تلقیح (یکبار)

%72/29
12

parity > 1

%25/30

سن گوسالهزایی

27
parity = 1

دفعات تلقیح (بیش از یکبار)

%31/33
193

parity > 1

%21/22
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جدول  -9تعداد و درصد دام های با دفعات تلقیح متفاوت در گروههای مختلف
دفعات تلقیح

بیماری
يكبار
< 16.00 mg/dl

)1* (n=25

سطح

ورم پستان

MUN

> 16.01 mg/dl
< 16.00 mg/dl

)0* (n=188

> 16.01 mg/dl
< 16.00 mg/dl

)1 (n=43

سطح

عفونتهای رحمی

MUN

> 16.01 mg/dl
< 16.00 mg/dl

)0 (n=170

> 16.01 mg/dl
< 16.00 mg/dl

)1 (n=25

سطح

جفتماندگی

MUN

> 16.01 mg/dl
< 16.00 mg/dl

)0 (n=188

> 16.01 mg/dl
< 16.00 mg/dl

1
)(n=8

سطح

سختزایی

MUN

> 16.01 mg/dl
< 16.00 mg/dl

)0 (n=205

> 16.01 mg/dl
< 16.00 mg/dl

)1 (n=23

سطح

لنگش

MUN

)0 (n=190

> 16.01 mg/dl
< 16.00 mg/dl
> 16.01 mg/dl
Parity=1

)1 (n=25

دفعات زایمان

ورم پستان
)0 (n=188

Parity>1
Parity=1
Parity>1
Parity=1

)1 (n=43

دفعات زایمان

عفونت های رحمی
)0 (n=170

Parity>1
Parity=1
Parity>1
Parity=1

)1 (n=25

دفعات زایمان

جفت ماندگی
)0 (n=188

Parity>1
Parity=1
Parity>1
Parity=1

1
)(n=8

دفعات زایمان

سخت زایی
)0 (n=205

Parity>1
Parity=1
Parity>1
Parity=1

)1 (n=23

دفعات زایمان

لنگش
)0 (n=190

Parity>1
Parity=1
Parity>1

* :1وقوع بیماری

7
3
22
37
0
1
22
32
3
7
21
33
9
2
51
31
11
1
23
12
2
2
21
29
5
12
22
32
5
5
22
30
9
2
27
22
0
3
31
21

%21
%12
%23/29
%10/21
%29/03
%11/29
%22/79
%11/12
%12
%21
%25/53
%17/55
9
%25
%22/17
%11/53
%27/12
%2/32
%33/15
%1/22
%22
%12
%21/19
%21/27
%11/22
%27/09
%22/79
%11/12
%29
%29
%22/32
%29/72
9
%25
%22/02
%29/21
%30/13
%13/92
%29
%21/57

بیش از يكبار
2
11
21
12
5
21
29
72
2
13
23
12
9
2
25
01
2
7
32
75
2
11
12
05
3
23
13
13
1
12
15
02
9
2
12
199
1
19
15
02

%12
%22
%11/17
%25/72
%11/22
%21/13
%11/72
%22/79
%1
%52
%12/23
%22/21
9
%75
%12/10
%22/30
%17/30
%39/23
%11/02
%30/27
%12
%22
%2/31
%59/53
%2/07
%53/21
%7/22
%21/12
%2
%52
%7/07
%21/03
9
%75
%7/19
%21/71
%2/32
%23/27
%7/10
%59/52

* :0عدم وقوع ببماری

3313

بررسی رابطه غلظت ازت شیر ( )MUNبا...

d

e

a

c

مجله دامپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز ،دوره  ،5شماره  ،2پیاپی  ،81تابستان 8931

b

a

a

a

e

d

c

a

a

A
دامهای با سطح  MUNبیشتر از 12mg/dl

a

a

دامهای با سطح  MUNکمتر از 12mg/dl

a

b

a

a

a

B
B
دام هایدامچند
شکمزا شكمزا
های چند
دام های یك شکمزا
دامهای يک شكمزا

نمودار  -8تاثیر سطوح متفاوت  MUNو دفعات گوسالهزایی بر بروز بیماریهای تولیدمثلی و غیرتولید مثلی
 :Aتأثیر سطوح  MUNدر شیر بر بروز بیماریها؛  :Bتاثیر دفعات زایمان بر بروز بیماریها
 :aعفونتهای رحمی؛  :bورم پستان؛  :cجفت ماندگی؛  :dسختزایی؛  :eلنگش
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...) باMUN( بررسی رابطه غلظت ازت شیر

: خون پارامترهای ماماییBUN  شیر با پارامترهای اولیدمثلی (روزهای باز و فاصله زایمان تا آبستنی مجدد) و سطحMUN  همبستگی بین سطح-2 نمودار
(CS1) ( و فاصله زایمان تا آبستنی مجددDO) روزهای باز
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