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مطالعه ارتباط ماهانه و فصلي بین غلظت اوره و پروتئین 
شیر در گاوهاي نژاد هولشتاین در منطقه ارومیه

چكيد ه
مقایس�ه غلظت ماهانه و فصلي اوره و پروتيئن ش�ير در گاوهای هلش�تاین و ارتباط بين آنها در 614 نمونه ش�ير از 61 
گاوداري صنعتي اروميه مطالعه و بررس�ي گردید. نمونه ها به صورت ماهانه در مدت یك سال جمع آوري گردید. اوره و 
پروتئين ش�ير پس از ته نشين كردن كازئين با اس�تفاده از كيت تجاري اوره و پروتئين تعيين گردیدند. ميانگين كلی 
اوره و پروتئين ش�ير در گاوهای هلشتاین به ترتيب 77/ 14 ميلی گرم در دسی ليتر و 3/15درصد بود. كمترین غلظت 
اوره و پروتئين ش�ير به ترتيب در اردیبهش�ت )7/13 ميلی گرم در دسی ليتر( و اسفند )3/1درصد( و بيشترین آن به 
ترتيب در ش�هریور )26/3 ميلی گرم در دس�ی ليتر( و آذر )3/22 درصد( مشاهده شد. دامنه  ي تغييرات ماهانه اوره و 
پروتئين ش�ير به ترتيب بين 0/01 تا 49/8 ميلی گرم در دس�ی ليتر و 2/18 تا 3/94درصد متغير بود. كمترین غلظت 
فصلی اوره و پروتئين ش�ير در زمس�تان )10/9 ميلی گرم در دس�ی ليتر و 3/11درصد( و بيش�ترین آن به ترتيب در 
تابستان )20/2 ميلی گرم در دسی ليتر( و پائيز )3/19درصد( بود. دامنه  ي تغييرات فصلی اوره و پروتئين شير به ترتيب 
بين 0/01 تا 49/8 ميلی گرم در دسی ليتر و 2/18 تا 3/94 متغير بوده است. مقادیر ماهانه و فصلی اوره و پروتئين شير 
در گاوداري های صنعتی كاماًل از هم متفاوت بودند )P>0/01(. 95درصد حداقل اوره شير در ماه فروردین )2/69 ميلی 
گرم در دس�ی ليتر( و حداكثر آن در ش�هریور )29/6 ميلی گرم در دسی ليتر( بوده و براي پروتئين 95 درصد حداقل 
در ماه شهریور )3/06 درصد( و حداكثر آن در ماه آذر )3/28درصد( ثبت گردیده است. نتایج آناليز ضریب همبستگي 
پيرس�ون نبود رابطه ماهانه و فصلی بين اوره و پروتئين ش�ير به جز بهمن )r=-0/35, P>0/01( را نش�ان داد. مي توان 
گفت كه اوره در ش�ير گاو دارای تغييرات ماهانه و فصلي اس�ت و رابطه آماري معنی داری بين تغييرات ماهانه و فصلي 

اوره و پروتئين شير وجود ندارد. 

كلمات كليد ی: گاو، هلشتاین، اوره، پروتئين شير، غلظت ماهانه و فصلی 
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مقد مه
بر اساس مطالعات WHO-FAO )2000(،50 درصد مصرف روزانه 
پروتئين در انسان می بایست با منشاء دامي و ترجيحاً شير و فرآورده های 
آن باش��د. شير در پستان توليد می شود و براي تغذیه نوزادان جهت رشد 
و مقاومت آنها در مقابل عوامل عفوني توليد مناس��ب است. در بين دام ها 
ش��ير گاو رایج ترین، مناسب ترین و ارزان ترین آنهاست. شير در گونه هاي 
دامي تركيبی ثابت داش��ته ولی مقدار آن بس��ته به عوامل ژنتيكی، آب و 
هوایي و مرحله توليد متفاوت می باش��د. شير گاو حاوی 4 درصد پروتيئن 
بوده كه مقادیری از آن را كازئين تشكيل داده و براحنی گوارش می شود. 
اوره كه از متابوليس��م پروتئين ها توليد می شود ابتدا در خون و سپس در 
ادرار، عرق، ترشحات بدن )5 ،16( و شير )8 ،18( حضور می یابد. غلظتي 
از اوره در ش��ير گوس��فند و بز را كه مي تواند بر كيفيت و اقتصاد ش��ير 

تاثير گذار باشد )1 ،2( در برخی گزارش ها آمده است. 
مقادیر طبيعي اوره ش��ير تا 40 ميلی گرم در دسی ليتر گزارش شده 
است )11 ،23(. عوامل متعددي در ميزان اوره شير موثرند از جمله انرژي 
جيره )6(. پروتئين جيره و نسبت آن با انرژي )4(، روش پرورش دام )7(، 
طول دوره  ش��يرواري )4(، آبستني و زایمان )22( و كاهش وزن )14( را 

نام برد. اوره شير با كاهش انرژي و افزایش پزوتئين جيره افزایش می  یابد 
)4 ،6(. دام هایي كه در ش��رایط مرتع نگهداري شده اند اوره خون كمتري 

نسبت به شرایط بسته و محدود داشتند )7(. 
نتای��ج یافته هاي رامين و همكاران )1 ،2( ضمن تایيد حضور اوره در 
شير ميش ها، رابطه آن با تركيبات غذا را مشخص نموده ولي با پروتئين 
شير نامشخص بوده است )1(. از طرفی اوره شير ممكن است در مدیریت 
 تغذیه )13(، توليد و تركيب آن )18( و توليد مثل كارآیی داش��ته باش��د 
)8، 21 ،24(. برای بررسی موارد مشابه در شير گاوهای منطقه، استخراج 
و تعيي��ن مقادی��راوره و ارتب��اط احتمالی آن با پروتئين ش��ير در تعيين 
معادالت بين اوره ش��ير ب��ا غذا، توليد و توليد مث��ل دام ضروری و مفيد 
به نظر می رس��د. لذا ضمن تعيين و مقایس��ه غلظت ماهانه و فصلی اوره و 
پروتئين های ش��ير گاو عمده ترین هدف این مطالعه تعيين ارتباط ماهانه 

و فصلی بين اوره و پروتئين شير بود.

مواد  و روش ها
تعداد 61 گاوداري صنعتی از نژاد هلشتاین در شهرستان اروميه انتخاب 
ش��ده و ماهانه یک بار به هنگام تحویل ش��ير به كارخانه شير پاستوریزه 

Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) 89 pp: 20-27

Evaluation of the monthly and seasonal correlations between milk protein and urea concentrations in dairy 
Holstein cows in Oromiah region
By: Ramin AG, Clinical Sci, Vet. College, Urmia University,(Corresponding Author; Tel: +989141418816) Razavi-
Roohani SM, Food Quality Control Dept, Vet. College, Urmia University, Nozad Sh, Assistant of Internal Medicine, 
Vet. College.,Urmia University, Faramarzpour H,Vet Graduated, Urmia University, Ramin S. Medical Student, 
Medical Sci University, Tabriz
Monthly and seasonal concentrations of milk protein and urea and their relationships were investigated in 614 milk 
samples from 61 industrial Holstein dairy herds in Urmia, Iran. Milk samples were prepared monthly interval up to 12 
months. The amount of 10 ml milk was prepared from each dairy herd when they were delivering to the milk factory. 
Milk protein and urea concentration was evaluated by titration and spectrophotometer methods, respectively using 
commercial kits after separation of the milk casein. Results were analyzed by ANOVA and correlation tests. The 
overall mean for milk urea and protein was 14.77 mg/dl and 3.15%, respectively. The lowest concentrations of milk 
urea and protein was found in May (7.13 mg/dl) and April (3.1%) and the highest in September (26.3 mg/dl) and March 
(3.22%), respectively. The range for milk urea concentration was from 0.01 to 49.8 mg/dl and for protein between 2.18 
to 3.94%, respectively. The lowest concentrations of milk urea and protein were observed in winter (10.9 mg/dl, 3.11%) 
and the highest was in summer (20.9 mg/dl) and autumn (3.19%), respectively. ANOVA showed significant monthly 
and seasonal differences for milk urea and protein concentrations (P<0.01). The lowest 95% confidence interval for 
milk urea was found in April (2.69 mg/dl) and the highest in September (29.6 mg/dl). For the milk protein the lowest 
95% confidence interval was observed in September (3.06%) and the highest in December (3.2%).The results of the 
monthly and seasonal correlations between milk urea and protein concentrations showed no differences except for 
February (r=-0.35, P<0.05). It is concluded that there is a concentration of urea exists in cow’s milk in that it is 
different between months and seasons. The lack of correlations between parameters in cow’s milk indicates that they 
are independent parameters and not correlated to each other.

Key words: Milk, Protein, Urea, Month, Season, Cows, MUN.
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اروميه مقدار 10 ميلي ليتر ش��ير بر اساس منابع موجود )1 ،3( تهيه و در 
لوله آزمایش جمع آوري گردید. در مجموع 12 ماه تعداد 614 نمونه شير 
فراه��م گردید. به هنگام تهيه نمونه نام، آدرس و زمان نمونه برداري ثبت 
ش��دند. در خصوص وضعيت آبستني و سن دا م ها اطالعاتي كسب نگردید 
ولي گاوها همگی شيروار و زایمان نموده بودند. شيوه پرورش گاوها اكثراً 
صنعت��ي و در مواردی نيمه صنعتي بود. تغذیه اكثریت گاوداري ها یونجه، 
تفالة، كنس��انتره و س��يلو بود. نمونه ها پس از جمع آوري براي 12 ساعت 
در یخچال قرار داده تا چربي آن باال آمده، س��فت ش��ده و خارج گردد. بر 
اس��اس اطالعات دامدارها، ورم پستان بهنگام نمونه گيری موجود نبوده و 

شمارش سلولي شير مطابق استاندارد كارخانه بود. 
نمونه ها ابتدا در یخچال نگهداري شده تا چربي منعقد و سفت گردد. 
 Clements 2000( 3000 به مدت 5 دقيقه سانتریفوژg ش��ير ها با دور
Sydney, Australia( و چربي ش��ير خارج گردید. شير بدون چربي را 
در مجاورت pH متر با اسيد كلریدریک 0/1 نرمال و درجه حرارت اطاق 
تيت��ر نموده تا pH محتویات به 6/3 برس��د. در این حالت كازئين ش��ير 
منعقد شده، حجم اس��يد مصرفي را یادداشت نموده، تا در مراحل بعدي 
رقت پالس��ماي شير تعيين گردد. لوله هاي حاوي شير منعقده را مجدداٌ 
س��انتریفوژ نموده تا سرم شير از كازئين جدا و توسط پيپت پاستور خارج 

گردد. اوره با روش آنزیمي اوره آز )Berthelot( و كيت ش��ركت زیس��ت 
شيمي در دس��تگاه اسپكتروفتومتر و پروتئين ش��ير به روش تيتراسيون 
اندازه گي��ري ش��دند. از نرم افزار SPSS13 و با اس��تفاده از آزمون آماري 
Case Summaries ميانگي��ن، انحراف، خطای معيار و دامنه پارامترها 
تعيين ش��دند. از آناليز واریانس یک طرفه )ANOVA( جهت مقایس��ه 
ميانگين ها استفاده ش��د. آزمون ضریب همبستگي پيرسون جهت تعيين 

ارتباط بين متغيرها بكار رفت.

 نتایج
ميانگين ماهانه اوره و پروتئين ش��ير به ترتيب 14/77 ميلی گرم در 
دس��ی ليتر و 3/15 درصد بود )جدول1(. كمتری��ن غلظت ماهانه اوره و 
پروتئين ش��ير به ترتيب در اردیبهش��ت )7/13 ميلی گرم در دسی ليتر( 
و اس��فند )3/09 درصد( و بيش��ترین آن در شهریور )26/3 ميلی گرم در 
دس��ی ليت��ر( و آذر )3/22 درصد( ب��ود. دامنه  ي تغيي��رات ماهانه اوره و 
پروتئين ش��ير ب��ه ترتيب بين 0/01 تا 49/8 ميلی گرم در دس��ی ليتر و 

2/18 تا 3/94 درصد متغير بوده است. 
ميانگين فصلی اوره و پروتئين ش��ير به ترتيب 14/77 ميلی گرم در 
دسی ليتر و 3/15 درصد بوده است )جدول2(. كمترین غلظت فصلی اوره 

پروتئين شيراوره شيرپارامترها

دامنهميانگين± انحراف معيارتعداددامنهميانگين± انحراف معيارتعدادماه

a0/01-49/8583/17±0/01 ab2/85-3/34 2/02±467/75فروردین

a0/01-15/2573/17±0/01 ab2/89-3/35 0/59±517/14اردیبهشت

c./36-49/8583/18±0/01 ab2/97-3/41 1/87±4623/3خرداد

b./02-46/3553/17±0/01 ab2/96-3/36 1/52±5016/9تير

b0/25-49/8513/11±0/02 a2/90-3/28 1/9±4917/5مرداد

c2/49-49/8503/11±0/03 a2/18-3/7 1/61±4926/3شهریور

b0/18-49/5453/15±0/02 a2/96-3/46 1/27±4515/3مهر

b3/58-49/8353/2±0/03 b2/96-3/94 1/71±4520/9آبان

a0/74-21323/22±0/03 b2/87-3/48 0/78±389/64آذر

b0/18-35/8573/1±0/01 a2/86-3/4 1/35±4115/1دی

a0/62-27/5553/1±0/02 a2/81-3/28 0/97±548/47بهمن

a0/27-35/8613/09±0/02 a2/18-3/27 1/1±5910/47اسفند

3/94-0/012/18±49/86143/15-0/480/01±57314/77مجموع

جدول 1- ميانگين، انحراف معيار و دامنه غلظت ماهانه اوره )ميلی گرم در دسی ليتر( و پروتئين شير )%( در گاودار ی های صنعتی اروميه.

)*=P>0/05( حروف متفاوت در هر ستون به طور معنی داری متفاوت می باشد

مطالعه ارتباط ماهانه ...



شماره 89، نشریه د امپزشكی، زمستان 1389

)پژوهشوسازندگی(23

پروتئين شيراوره شيرپارامترها

دامنهميانگين± انحراف معيارتعداددامنهميانگين± انحراف معيارتعدادفصل

b0/01-49/81733/17±0/01 a2/85-3/41 1/1±14312/5بهار

a0/02-49/81563/13±0/01 b2/18-3/7 1/03±14820/2تابستان

b0/18-49/81123/19±0/01 a c2/87-3/94 0/87±12815/6پائيز

c0/18-35/81733/11±0/01 d2/18-3/4 1/67±15410/9زمستان

3/94-0/012/18±49/86143/15-0/480/01±57314/77مجموع

پارامترها
پروتئين شيراوره شير

t95% حداقل و حداكثر داده هاt95% حداقل و حداكثر داده ها

3/2-3/15**11/8258/5-3/69**3/85فروردین

3/19-3/14**8/3253/3-5/95**12/01اردیبهشت

3/2-3/15**27/0244/9-19/5**12/4خرداد

3/19-3/14**19/9234/0-13/8**11/12تير

3/14-3/08**21/3200/3-13/6**9/16مرداد

3/16-3/06**29/6116/9-23/1**16/34شهریور

3/19-3/12**17/9185/3-12/7**12/0مهر

3/27-3/14**24/3102/4-17/4**12/2آبان

3/28-3/17**11/2128/8-8/1**12/3آذر

3/15-3/1**17/8235/8-12/3**11/1دی

3/14-3/08**10/4210/3-6/5**8/7بهمن

3/13-3/07**12/9146/6-8/4**9/9اسفند

جدول -2 ميانگين، انحراف معيار و دامنه غلظت فصلی اوره )ميلی گرم در دسی ليتر( و پروتئين شير)%( در گاوداری های صنعتی اروميه.

جدول 3- مقایسه انفرادی ميانگين ماهانه اوره( ميلی گرم در دسی ليتر)و پروتئين شير )%( درگاوداری های صنعتی اروميه

)*=P>0/05( حروف متفاوت در هر ستون به طور معنی داری متفاوت می باشد

و پروتئين شير در زمستان )10/9 ميلی گرم در دسی ليتر و3/11 درصد( 
و بيش��ترین آن به ترتيب در تابس��تان )20/2 ميلی گرم در دسی ليتر( و 
پائيز )3/19 درصد( بوده اس��ت. دامنه  ي تغيي��رات فصلی اوره و پروتئين 
شير به ترتيب بين 0/01 تا 49/8 ميلی گرم در دسی ليتر و بين 2/18 تا 

3/94 درصد متغير بوده است.

بر اس��اس ج��دول 3 نتایج مقایس��ه انفرادی ميانگي��ن ماهانه اوره و 
پروتئين ش��ير در گاوداري های صنعتی متفاوت بودند. آناليز واریانس یک 
طرف��ه اختالف ماهانه براي اوره ش��ير P>0/01( 19/6( و براي پروتئين 

P>0/01( 5/1( را نشان داد.

)**=P>0/01(
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F-Valueميانگين محذور متغييرهادرجه آزادیميانگين محذور متغييرهامتغييرهاپارامترهازمان

ماه

اوره
بين گروه ها

داخل گروه ها
مجموع

21575/2
562909
77866/1

11
561
572

1961/4
1003

19/6**

پروتئين
بين گروه ها

داخل گروه ها
مجموع

0/89
9/64
10/5

11
602
613

2456/2
123/9

5/1**

فصل

اوره
بين گروه ها

داخل گروه ها
مجموع

7368/5
70497/6
77688/5

3
569
572

2456/2
123,9

19/8**

پروتئين
بين گروه ها

داخل گروه ها
مجموع

0/62
9/91
10/5

3
610
613

0/21
0/02

12/75**

جدول 4- مقایسه ميانگين ماهانه و فصلی اوره )ميلی گرم در دسی ليتر( و پروتئين شير )%(  در گاوداری های صنعتی اروميه

)**=P>0/01(

 95 درصد حداقل اوره شير در فروردین )2/69 ميلی گرم در دسی ليتر( 
و حداكثر آن در شهریور )29/6 ميلی گرم در دسی ليتر( بوده و براي پروتئين 
95 درص��د حداقل در ش��هریور )3/06 درصد( و حداكث��ر آن در آذر )3/28 
درصد( ثبت گردید. آناليز واریانس یک طرفه اختالف فصلي براي اوره شير را 

P>0/01( 19/8( و پروتئين 12/75 )P>0/01( را نشان داد )جدول 4(.
نتایج آناليز ضریب همبس��تگي پيرس��ون در خصوص تعيين ارتباط 
بين پروتئين و اوره ش��ير در ماه هاي مختلف )جدول 5( نش��ان داد كه 
بين اوره و پروتئين شير به جز در بهمن ماه )r=-0/35, P>0/01( رابطه 
معني داري وجود نداش��ت. همچنين بين اوره و پروتئين ش��ير در فصول 

مختلف سال و مجموع نمونه ها ارتباط خاصي مشاهده نشد.

بحث
ميانگين س��االنه پروتئين ش��ير گاو در این مطالعه 3/15 درصد بود 
كه نس��بت به س��ایر موارد گزارش ش��ده كه بين 3/5 ت��ا 4 درصد بوده 
نس��بتاً كم می باشد )8(. در بين نشخواركنندگان گوسفند باالترین ميزان 
)7/74درص��د(، ب��ز از كمترین مقدار )2/38 درص��د( و برای گاو تا 5/23 
درصد ذكر شده است )8 ،19(. دامنه پروتئين شير گاو بين 2/18 تا 3/94 
درصد بود. یكی از برجس��ته ترین معيارهای اقتصادی شير درصد پروتئين 
آن است. پایين بودن درصد ساالنه پروتئين شير نشانه عدم توازن پروتئين 
جي��ره در گاوداری های این مطالعه اس��ت. یكی از علل احتمالی آن گران 
بودن كنس��انتره پر توليد و بهره مندی از كنس��انتره با پروتئين 12درصد 
اس��ت. تغييرات تركيب ش��ير در طي دوره ي شيرواري گزارش شده است 
)9( كه مي تواند در كميت و كيفيت ش��ير و تهيه پنيرهاي س��فت و نيمه 

سفت موثر باشد. این تغييرات در این مطالعه 45 درصد )2/18 در مقابل 
3/94 درصد( بود كه مهم می باش��د. ميزان پروتيئن شير تابعی از تركيب 
خ��ون و غ��ذا بوده و براي گاو پ��ر توليد 16درصد و ك��م توليد 12درصد 

توصيه می گردد )17(. 
ميانگين غلظت ساالنه اوره شير 14/77 و بين 0/01 تا 49/8 ميلی گرم 
در دسی ليتر متغير بود. منابع مقادیر اوره شير را بين 15 تا 43 ميلی گرم 
در دس��ی ليتر )23 ،24( ذكر مي كنند. نتایج ميانگين ساالنه این مطالعه 
در حداقل ميزان گزارش ش��ده فوق توس��ط دیگران می باشد اگر چه در 
بعضی از ماه ها جزئی بيش��تر از حدود استاندارد نيز بود. پائين بودن اوره 
ش��ير در این مطالعه در مقایس��ه با گزارشات دیگران را می توان اوالً یكي 
از مزایای توليد و تركيب ش��ير در گاوداري هاي منطقه دانست و ثانياً این 
تئوری را تقویت می نماید كه درصد پروتئين غذا پائين و از كنس��انتره با 
پروتئين 12 درصد به واسطه ارزان بودن استفاده شده كه می تواند منجر 
به كاهش پروتئين خون شود كه اندازه گيری آن جزء اهداف مطالعه نبود. 
این مكانيس��م همچنان می تواند احتماالً توجيهی برای نبود رابطه آماری 
و بيولوژیكی بين پروتئين و اوره ش��ير در ای��ن مطالعه گردد. ميزان اوره 
در ش��ير ميش ه��ا از10 ت��ا mg/dl 30 )1 ،2( و در بزها 26/3 ميلی گرم 
در دس��ی ليتر گزارش ش��ده است )15( و نش��انگر باال بودن اوره در شير 
به ترتيب در گاو، ميش  و بز بر اس��اس نياز پروتئينی آنها باش��د. محققين 
معتقدند كه با افزایش درصد پروتئين خام جيره اوره شير نيز افزایش مي 
یابد )6(. اوره ماحصل متابوليسم پروتئين ها در كبد بوده كه تحت عوامل 
پاتولوژیک و فيزیولوژیک تغيير مي یابد. اوره در طي آبس��تني 67 درصد 
افزایش و شيرواري 36 درصد كاهش مي یابد )16(. محققين سير صعودي 

مطالعه ارتباط ماهانه ...
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ماه
          پارامترها               

پروتئين و اوره شير

rn.Sig

0/07460/65فروردین

0/07510/65-اردیبهشت

0/25460/10خرداد

0/33500/83تير

0/16490/33-مرداد

0/01490/98شهریور

0/27450/10مهر

0/2450/30آبان

0/02380/92-آذر

0/13410/44-دی

**0/35540/01-بهمن

0/12590/37-اسفند

0/025730/61مجموع

جدول 5- نتایج ضریب همبستگي پيرسون بين پروتئين و اوره شير در ماه هاي سال درگاوداری های  صنعتی اروميه

)**=P>0/01(

اوره خون را از ابتدا تا 135 روز ش��يردهي درميش نشان داده اند )1(. در 
یک تحقيق دیگر نتيجه گيري ش��د كه در دام هاي محروم از آب، تشنه و 
دهيدراته ميزان اوره خون به طور فزاینده اي افزایش مي یابد ولي متعاقب 
نوش��يدن آب به حالت عادي برمي گردد )12( از طرفي ژنوتيپ نيز سبب 

افزایش اوره خون و نهایتاً شير مي شود )10(.
مشاهده باالترین ميانگين اوره در شهریور و كمترین آن در اردیبهشت 
جدول 1 تغييرات ماهانه اوره شير را در طي دوره شيردهي نشان می دهد 
در صورتيكه مطالعات نشان داده اند كه مرحله شيرواري تاثيري در ميزان 
اوره ش��ير نداش��ته )11( و تغييرات آن در طي ش��يردهي ثابت می باشد 
)8( اگرچه ميزان آن در دوش��ش صبح بيشتر از عصر می باشد. همچنين 
نگهداري طوالنی شير غلظت اوره را افزایش می دهد )8(. تغييرات ماهانه 
اوره ش��ير را می توان در تغييرات كمی و كيفی جيره غذائی دام ها دانست 
ك��ه در ای��ن مطالعه بهره مندی از كنس��انتره با پروتئين ك��م در ماه های 
تابستان و پائيز و كنسانتره با منشاء انرژی در زمستان و اوائل بهار همگی 
داللت بر بهبود بازده توليد ميكروبی در ش��كمبه، توليد آمونياک و نهایتاً 
كاهش اوره در خون و ش��ير می ش��ود. محققان حداكثر ميزان اوره ش��ير 
ميش را در ماه دوم ش��يرواري گزارش نموده كه س��پس كاهش مي یابد 

)22(. عده ای معتقدند كه افزایش مقدار شيردر طول دوره شيرواري سبب 
افزایش اوره ش��ير در ماه هاي آخر شيرواري خواهد شد )4(. سایرین اوره 
در ش��ير بز را تا پایان دوره ش��يردهي نزولی بيان كرده اند )2(. از عوامل 
موثر دیگر در اوره ش��ير را می توان به كاه��ش انرژي جيره )6( و كاهش 

وزن و رشد بره ها اشاره نمود )14(.
امروزه اوره ش��ير به عنوان اندیس تش��خيصي در پيش بيني وضعيت 
جيره، توليد و توليد مثل بكار می رود افزایش اوره شير تاثير معكوسي در 
فحلي، طول اولين زایش، مواد جامد شير، اثرات بهداشتي و اقتصادي  آن 
در گاو دارد )3، 18(. از طرفی افزایش اوره در شير بر روي تعداد زایمان، 
فاصله دو زایش و توليد شير بي تاثير می باشد )8(. مطالعات مشابه توسط 
محققان دیگر نيز انجام گرفته است )20 ،23 ،24(. به هرحال می توان با 
كاهش پروتئين خام جيره ميزان اوره شير را كاهش داد )13(. با ارزیابي 
اوره ش��ير می توان ميزان اوره ادرار و آمونياک ش��كمبه دام را تخمين زد 
)5(. اثرات سوء افزایش اوره در شير انسان و دام ها مطالعه نشده است ولی 
كاهش آن در ش��ير در ابعاد بهداشتي، نگهداري طوالني مدت و اقتصادي 
آن احتم��االً مفيد خواهد بود. عليرغم اثرات احتمالي جانبي تغييرات اوره 
ش��ير، عده اي از محققين ميزان اوره ش��ير به همراه الكت��وز را به عنوان 
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نمادي از وضعيت گلوكز و اوره خون و در پی آن وضعيت انرژي و پروتئين 
جيره مي دانند )1 ،4(.

در ای��ن مطالع��ه باالترین ميزان فصلی اوره ش��يرگاو در تابس��تان و 
كمترین آن در زمس��تان مشاهده گردید كه با نتایج سایر محققين كه به 
ترتيب بهار و تابس��تان را گ��زارش نموده اند مغایرت دارد )13 ،24(. علت 
پائين بودن اوره در زمستان می تواند مصرف مواد غذائی با پروتئين كمتر 
مانند علوفه كم كيفيت و فقدان یا مصرف كنس��انتره با حداقل پروتئين و 
نهایتاً مواد انرژی زا مانند سيلو كه سریع الهضم هستند باشد. این امرسبب 
بهبود بازده توليد ميكروبی شده، در نتيجه توليد آمونياک و نهایتاً غلظت 
اوره خون كاهش می یابد. نتایج فوق نشان می دهد كه تغييرات اوره شير 
همانند ماه وابس��ته به فصل نيز نبوده و همچنان وضعيت تغذیه و مرحله 
زایمان و توليد ش��ير مي تواند تاثيرگذار باش��د. با توجه به ش��رایط جوی 
منطقه كه با زمس��تان س��رد و بهار مالیم و مطلوب توام می باشد بيشتر 
گاوها در بهار فحل و آبس��تن ش��ده لذا زایمان آنها نيز اكثراً در زمس��تان 
اتفاق می افتد با توجه به حداقل اوره ش��ير در زمستان احتماالً تاثيری در 
پارامترهای توليدمثلی دام ایجاد نخواهد ش��د اما همچنان مستلزم تجربه 

و مطالعه می باشد. 
ع��دم وجود ارتب��اط ماهانه و فصلي بين پروتئين و اوره ش��ير گاو به 
اس��تثناء ماه بهمن نش��ان از مس��تقل بودن این دو پارامتر در ش��ير گاو 
دارد. منش��اء اوره خ��ون از آمونياک جذب ش��ده از راه ش��كمبه در كبد 
نش��خواركنندگان بوده و توليد آن در اثر كاتابوليسم پروتيئن ها در شرایط 
خاص می باش��د منشاء اوره ش��ير نيز می تواند از اوره خون بوده و امروزه 
معتقدند كه مقداری نيز ماحصل فعاليت سلول های پستانی در توليد شير 
و ورود مستقيم آن به شير می باشد كه همچنان نيلزمند تحقيق و مطالعه 
در تعيين رابطه بين اوره خون با اوره ش��ير و پروتئين خون با اوره ش��ير 
گاو اس��ت. مطالعات قبلی چنين روابطی را با یكدیگر و با ميزان پروتئين 
و انرژي جيره نش��ان داده اند. بين اوره شير با پروتئين و سایر پارامترهاي 
ش��ير همبستگي وجود دارد )1 ،2 ،4(. این مطالب اهميت اوره شير را به 
عنوان یک اندیس و ارزش تش��خيصي بي��ان می نماید. محققان بين اوره 
شير و خون )r=0/88(، اوره شير و آمونياک شكمبه و اوره سرم و پروتيئن 
شير ميش روابطی )r=0/45( را گزارش نموده اند )20(.  دیگران بين اوره 
شير و انرژي غذا و اوره شير و پروتئين غذا روابط مشابهی را ذكر كرده اند 
)6(. یعنی اینكه اوره و پروتيئن ش��ير به عنوان نمادي از پروتئين جيره و 
متابوليس��م بدن می تواند منظور گردد. ل��ذا مي توان گفت كه مقادیري از 
اوره در ش��ير گاوان وجود داشته كه بشكل ماهانه و فصلی متفاوت بوده و 

كاماًل از پروتئين شير مستقل مي باشد.
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