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چکید ه 

روزهای باز آبستنی و ارتباط آن با شاخص های خون، شیر و غذا در گاوهای پرتولید جهت تعیین مولفه های تاثیرگذار در فحلی و آبستنی 
بررسی شد. همزمان با فحلی منونه های خون، شیر و غذا بصورت ماهانه تا رشوع آبستنی جمع آوری شدند. درصد فحلی ها از یک تا 
6 فحلی به ترتیب 21/3، 26/2، 19/7، 13/10، 6/6 و 13/10 بودند. درصد گاوهای 2 تا 11 ماه آبسنت به ترتیب 11/5، 21/3، 9/8، 1/6، 
11/5، 9/8، 11/5، 3/3، 9/8 و 9/8 بودند. فراوانی فحلی ها و ماه های آبستنی معنی دار بودند. بیشرتین گاوها در سه  ماهگی آبسنت شدند. 
میانگین آبستنی 180 روز بود. حدود 50% فحلی ها بدون تشخیص بودند. جهت تعیین ارتباط بین روزهای باز آبستنی با شاخص های 
مطالعه، روزهای باز آبستنی به کمرت و بیشرت از 120 روز تقسیم شدند. میانگین اوره، کراتینین، بتاهیدروکسی بوتیرات، فسفر، منیزیم، 
هامتوکریت، هموگلوبین و لکوسیت های خون در بین گاوها متفاوت بودند نتایج نشان داد که با افزایش پروتئین و کلسیم غذا، اوره، 
پروتئین و منیزیم خون و منیزیم شیر روزهای باز آبستنی افزایش  معناداری یافت. همچنین با افزایش هموگلوبین و فسفر خون، اوره، 
پروتین و فسفر شیر روزهای باز آبستنی کاهش معناداری  یافت. نتیجه اینکه روزهای باز آبستنی در گاوهای این مطالعه دو برابر حالت 
طبیعی بود. بیشرتین عوامل تاثیرگذار در روزهای باز آبستنی شاخص های خون و شیر بودند. تغییرات پروتئین تام و ماکرومیرنال ها و 

اوره از نشانگرهای برجسته در روزهای باز آبستنی گاو محسوب می گردند. 
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Pregnancy open days (POD) and its relationship with diet, blood and milk parameters was assessed in high producer 
dairy cows to determine the indices could be affect on pregnancy rate. Following the estruses recording feed, blood 
and milk samples were prepared monthly up to the date of pregnancy in dairy cows. The visible estruses was from 
one to 6 and were 21.3%, 26.2%, 19.7%, 18.1%, 6.6% and 13.1%, respectively. The POD were varied from 2 to 11 
months and were 11.5%, 21/3%, 9.8%, 1.6%, 11.5%, 9.8%, 11.5%, 3.3%, 9.8% and 9.8%, respectively. The differ-
ences among visible estruses and POD were statistically significant. Most cows revealed pregnancy after 3 months 
of calving. The overall mean for POD were 6 months. Approximately 50% of estruses were latent and have not 
been recognized. Mean values of urea, protein, calcium, magnesium, and phosphorus in diet, blood and milk dur-
ing the POD were statistically significant difference among the groups . To realize the relationships between POD 
and biochemical parameters, POD classified into >120 and <120 days as normal and abnormal groups, respectively. 
Our results showed that the POD increases by increase in dietary protein andcalcium, blood urea, total protein, and 
magnesium and milk Mg. Indeed. POD decreases by increase in blood hemoglobin and phosphorus, milk urea, total 
protein and phosphorus. In conclusion, the POD in the experimental groups were twice as the normal condition. 
Protein, macro-minerals and urea seem to be more effective in cows POD.
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مقدمه
اهداف اصلی پرورش نشخوارکنندگان تکثیر و تزاید آن ها از طریق 
توسعه تولید مثل و افزایش تولید شیر، گوشت و محصوالت جنبی آن 
است. اهداف فوق سهم بسزایی در سوددهی سیستم دامپروری داشته 
است مخصوصاً سهم تولید مثل در حفظ ارزش ها و وراثت بسیار باال 
بر  تاثیر گذار  محیطی  عوامل  برجسته ترین  از  تغذیه  مدیریت  است. 
کارآیی تولید مثل گله بوده که مطالعات گسرتده ای در این زمینه صورت 
گرفته است )3(. با افزایش توانایی ژنتیکی، تولید کمی و کیفی شیر پس 
غالب  در  پروتئین خام  با  تغذیه  از  بهره وری  بهبود می یابد.  زایامن  از 
افزایش  موجب  صنعتی  گاوداری های  سیستم  در   )19(  %18 کنسانرته 
سنتز پروتئین های شیر و در نتیجه افزایش تولید اوره شیر می شود )5(. 
تلقی  مهم  آبستنی  حفظ  و  سالمتی  در  خون  ترکیبات  نقش  طرفی  از 
می شود. غذای حاوی پروتئین باال سبب افزایش پروتئین خون شده، اوره 
یافته که همین اوره می تواند در تولید  افزایش  در خون و سپس شیر 

مثل و فعالیت گامت ها تاثیر سوء گذاشته، عملکرد آبستنی را تضعیف 
مناید. لذا احتامالً بین فحلی و آبستنی با شاخص های خون، شیر و غذا 

ارتباطی برقرار باشد.
عوامل موثر در کاهش یا عدم فحلی و آبستنی که منجر  به حذف 
اما نقش  باال می گردد فراوان بوده  توانایی ژنتیکی  با  گاوهای پرتولید 
تغذیه و ترجیحاً تغییرات انرژی و پروتئین جیره از مهم ترین آن ها است. 
را  انرژی جیره  پروتئین و  پرتولید میزان  به همین منظور در گاوهای 
افزایش داده که همین امر سبب افزایش چربی و اوره در خون و شیر 
شده که در صورت عدم تنظیم آن ها، اثرات سوء تولید مثلی را ایجاد 
و  غذا، شیر  تاثیر شاخص های  در خصوص  نتایج محققان  خواهد منود. 
خون در کارآیی تولید مثل قابل بررسی است. تغییرات شاخص های خون 
در زایامن و شیردهی )6(، نقش اوره شیر در فحلی )2، 20( و آبستنی 
با  شیر  پروتئین   ،)30( زایامن  وضعیت  با  غذا  انرژی  ارتباط   )29  ،26(
آبستنی )8، 31(، تغییرات اوره خون در آبستنی )17(، نقش فسفر غذا 
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در فحلی )18(، کاهش گلوکز خون در آبستنی )10( و انرژی و پروتئین 
تولید  متاثر شدن شاخص های  بیانگر  )23( همگی  فحلی  بروز  در  غذا 
مولفه های  رابطه  این  در  که  بوده  و شیر  غذا، خون  از وضعیت  مثلی 

پروتئین و اوره مهم بنظر می رسند.
با توجه به ارزیابی پروتئین و اوره در شیر )21(، خون و شاخص های 
غذا )22( در گاوهای هلشتاین و ارزیابی ارتباط بین آن ها با شاخص های 
دیگر شیر، خون و غذا  لزوم تعیین شاخص های برجسته در هنگام فحلی 
و ابتدای آبستنی و ارتباط احتاملی آن ها رضوری بنظر رسیده تا اثرات 
راستای  در  پیشگیرانه  اقدامات  و  تعیین  آن ها  مهارکنندگی  و  تقویتی 
افزایش بازدهی فحلی و آبستنی تعیین گردد. اهداف این مطالعه عبارتند 
از زایامن در گاوهای  آبستنی پس  آغاز  تعیین تعدد فحلی ها و  از: 1- 
فاصله  در  غذا  و  شیر  خون،  شاخص های  مقادیر  ارزیابی   -2 هلشتاین. 
بین زایامن تا آبستنی )روزهای باز(. 3- تعیین ارتباط بین روزهای باز 
آبستنی با شاخص های خون، شیر  و غذا. 4- تعیین نشانگرهای تاثیرگذار 

در فحلی و آبستنی.

مواد و روش  کار
تعداد 61 راس گاو نژاد هلشتاین خالص یک تا 4 شکم زایامن کرده 
)باالی 2 تا 6 سال( در یکی از گاوداری های صنعتی آذربایجان رشقی با 
ظرفیت 1500 راس و با موقعیت جغرافیائی شامل بازه درجه حرارت 
ساالنه 34-13 درجه سانتی گراد، ارتفاع از سطح دریا 1361 مرت، رطوبت 
ساالنه 58% و میزان بارندگی ساالنه 288 میلی مرت انتخاب و زمان زایامن 
آن ها ثبت گردید. زمان فحلی گاوها پس از آخرین زایامن و با استفاده 
از عالیم فحلی، تیزر، گاو نر و مسئول فحل یاب مشاهده و رکورد گیری 
شدند. حداقل زمان تلقیح گاوها پس از زایش حدود 2 ماه و یا معادل 
3 فحلی مکرر بود. بر اساس منابع موجود )10( که حداکرث روزهای باز 
آبستنی در گاوهای هلشتاین اصیل را تا 120 روز ذکر کرده اند بصورت 
از آن را بصورت  باز آبستنی طبیعی و بیشرت  با روزهای  گروه گاوهای 
با روزهای باز آبستنی غیرطبیعی در نظر گرفته شدند.  گروه گاوهای 
جدول 2 وضعیت روزهای باز آبستنی گاوها را به تفکیک با توجه به 
زمان و تعداد فحلی های رویت شده، زمان آبستنی برحسب ماه و تعداد 

فحلی های قابل انتظار را نشان می دهد. 
و  شهریور  تا  فروردین  از  که  غذا  نوع  دو  از  سال  در طول  گاوها 
دیگری از مهر تا بهمن بود تغذیه می شدند. جدول 1 ترکیب و مقدار 
)درصد( دو نوع جیره غذائی را نشان می دهد. مقدار 50 گرم از غذای 
و  تفاله  کنسانرته،  یونجه،  و شامل   TMR یا  ترکیبی  بصورت  که  گاوها 
سیلوی ذرت بوده و سه وعده در روز تغذیه می شدند بصورت جداگانه 
از هر وعده در ظروف مخصوص جمع آوری غذا تهیه و مخلوط شدند. 
مقدار 5 میلی لیرت خون از ورید وداج هرگاو به همراه 10 میلی لیرت شیر 
از دوشش صبح و به صورت همزمان در هر ماه یکبار از بدو شیردهی تا 
آغاز آبستنی که از 2 تا 11 ماه متفاوت بودند در لوله های آزمایش تهیه 
یافته های  از طریق  آن  آبستنی  که  گاوی  برای هر  شدند. منونه برداری 
منظور  تلقیح  زمان  به  توجه  با  و  متوقف  می شد  تایید  کاماًل  مقعدی 
می گردید. مطالعه از اسفند تا لغایت دی ماه به مدت 11 ماه و مجموع 
11 منونه غذا و 360 منونه خون و شیر انجام گرفت. روش پرورش گاوها 

و  بوده  سامل  بالینی  نظر  از  مطالعه  طی  در  گاوها  بود.  صنعتی  کاماًل 
مشکالت تولید مثلی در بین آن ها مشاهده نگردید. 

منونه های غذا در آزمایشگاه آنالیز مواد غذائی دانشکده دامپزشکی 
از نظر نشانگرهای غذائی شامل انرژی قابل متابولیسم یا ME به روش 
 CF فیرب یا ، EE به روش کلدال، چربی یا  CP محاسبه ای، پروتئین خام یا
و رطوبت با استفاده از فرمول های زیر، کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، 
پتاسیم به روش آنالیز مواد معدنی غذا و خاکسرت غذا به روش سوزاندن 

در کوره بر حسب واحدهای استاندارد تعیین شدند.
(%Moisture %+CP%+ Ash% +EE%+ CF) - 100=%CHO
4 CHO% x +9 EE% x +4 gm diet) = CP% x 100/GE (Cal

 EDTA از 5 میلی لیرت خون تهیه شده، 2 میلی لیرت با ماده ضدانعقاد
مخلوط شده و برای آزمایشات هامتولوژیك مانند هامتوکریت یا PCV به 
روش میکروهامتوکریت، هموگلوبین یا Hb به روش سیانومتهموگلوبین، 
اریرتوسیت ها یا RBC، لکوسیت های WBC به روش هامسیتومرت و الم 
نئوبار و تشخیص تفریقی لکوسیت ها با شامرش 200 عدد گلبول سفید 
و تبدیل آن به درصد و شامرش کلی بكار رفت. حدود 3 میلی لیرت آن در 
لوله بدون ضدانعقاد جهت تهیه رسم و آزمایشات بیوشیمیائی شامل اوره 
BUN، پروتئین، کراتینین، تری گلیسیرید، کلسرتول، BHB )بتاهیدروکسی 
 Randox Laboratories, Crumlin, UK)، AST،) بوتیرات( کیت رامبوت
کلینیکال  آزمایشگاه  در  فسفر،  منیزیم،  کلسیم،   ،ALP، ALT، GGT
رشکت  تجاری  کیت های  از  استفاده  با  دامپزشکی  دانشکده  پاتولوژی 
 Pharmacia Co.,  ,1000-RA) اتوآنالیز  دستگاه  در  ایران  آزمون  پارس 
LKB, Novaspec, USA) و برای سدیم و پتاسیم با استفاده از استاندارد 
سدیم و پتاسیم (Ziest Chimi Diagnostics, Tehran, Iran) در دستگاه 

فلیم فتومرت (Essex, UK ,7-Jenway PFP) بكار رفت. 
منونه های شیر ابتدا سانرتیفوژ شده، چربی شیر خارج گردیده، سپس 
شیر در مجاورت pH مرت با اسید كلریدریك 0/1 نرمال تیرت شده، كازئین 
اوره،  شامل  شیر  خارج شد. شاخص های  شیر  و رسم  منعقد شده  شیر 
 ،(Bellingham and Stanley, UK) پالریمرت  روش  به  الکتوز  پروتئین، 
کلسیم، منیزیم، فسفر، سدیم و پتاسیم با روش های ذکر شده در آنالیز 
خون و کیت های تجارتی در دستگاه های اتو آنالیزر و شعله سنجی با 

مشخصات فوق الذکر ارزیابی شدند. 
از نرم افزار SPSS17 و آزمون های Student t-test و آنالیز واریانس 
یك طرفه (ANOVA) و t-test جهت مقایسه میانگین ها استفاده شد. از 
آزمون رضیب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای تعیین ارتباط 
بین روزهای باز آبستنی با اوره، پروتئین و شاخص های دیگر در غذا، 

خون و شیر در مرکز آمار دانشکده دامپزشکی استفاده شد.

نتایج
نتایج تعداد فحلی های رویت شده، زمان آبستنی و تعداد فحلی های 
قابل انتظار در گاوهای هلشتاین شیری نشان می دهد که تعداد 13 راس 
)21/3%( یک فحلی، 16 راس )27%( دو فحلی، 12 راس )20%( سه فحلی، 
8 راس )13%( چهار فحلی، 4 راس )6/5%( پنج فحلی و 8 راس )%13( 6 
فحلی را نشان داده و آبسنت شدند. بیشرتین گاوها دو فحلی و کمرتین 
آن ها 5 فحلی را بروز دادند. حداقل و حداکرث فحلی ها از یک تا شش 
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فحلی متفاوت بودند )جدول 1(. 
زمان آبستنی گاوها برحسب روز و ماه از زایامن تا آبستنی با تعداد 
فحلی رویت شده مطابقت نداشته و تعداد گاوهایی که در پس از دو ماه 
زایامن آبسنت شدند 7 راس )11/5%(، سه ماه 13 راس )21/3%(، چهار ماه 
6 راس )10%(، پنج ماه 1 راس 1/6%(، شش ماه 7 راس )11/5%(، هفت 
ماه 6 راس )10%(، هشت ماه 7 راس )11/5%(، نه ماه 2 راس %3/3(، 
ده ماه 6 راس )10%( و یازده ماه 6 راس )10%( بودند. تفاوت ماه های 
آبستنی در بین گاوهای شیری معنی دار بوده )P>0/05(، بیشرتین گاوها 
در سه و کمرتین آن ها در پنج ماه پس از زایامن آبسنت شدند. میانگین 
کلی آبستنی گله 6 ماه پس از زایامن بود. میانگین و انحراف ا از معیار 
 3±0/27 و   6±0/4 ترتیب  به  مشخص  فحلی  و  انتظار  قابل  فحلی های 
یعنی دو برابر بوده و بطور متوسط 50% فحلی ها تشخیص داده شده و 

بقیه فحلی خاموش بودند )جدول 1(. 
گاوهای  در  غذا  و  شیر  خون،  شاخص های  میانگین   4 و   3 جداول 
هلشتاین با زمان آبستنی عادی )کمرت از 120 روز( و غیرعادی )بیشرت 
کراتینین،  اوره،  شاخص های   .)10( می دهد  نشان  را  روز(   120 از 
پروتئین، BHB، AST، ALT، فسفر، منیزیم، هامتوکریت، هموگلوبین و 
لکوسیت های خون، اوره، پروتئین، کلسیم، فسفر، منیزیم و سدیم شیر و 
پروتئین و کلسیم غذا در بین روزهای باز آبستنی 120 و بیشرت از 120 
روز بطور معنی داری متفاوت بودند )P>0/05(. برای تعیین ارتباط بین 
فحلی و آبستنی با شاخص های خون، شیر و غذا در گاوهای با روزهای 

پروتئین  افزایش  با  که  گردید  از 120روز مشخص  بیش  و  باز 120روز 
و کلسیم غذا، اوره، پروتئین، AST و منیزیم خون و کاهش کراتینین، 
خون  لوکوسیت های  و  هموگاوبین  هامتوکریت،  فسفر،   ،BHB، ALT
افزایش  با  همچنین  می یابد.  معناداری  افزایش  آبستنی  باز  روزهای 
منیزیم شیر و کاهش اوره، پروتئین، فسفر و سدیم شیر طول روزهای 

باز آبستنی افزایش معناداری می یابد )جدول 5(.

بحث
مهم ترین  از  یکی  شیری  گاوهای  در  تولید  بهره وری  افزایش  برای 
شاخص ها، ترکیب غذا مخصوصاً پروتئین، اسیدهای آمینه و توازن آن با 
انرژی است )3(. عماًل انطباق این دو شاخص بسیار مشکل و لذا برای 
جربان این نقیصه اقدام به تغذیه نامحدود و افزایش پروتئین در جیره 
اوره خون و  افزایش غلظت  پروتئین مرصفی،  افزایش  نتیجه  می شود. 
شیر شده که با ارزیابی اوره شیر میزان پروتئین جیره را می توان تعیین 
منود )12(. افزایش اوره خون و شیر تا 19 میلی گرم در دسی لیرت می تواند 
اثرات تخریبی در فحلی، درصد آبستنی و بقاء آن ایجاد مناید. بنابراین 
تولید مثل  بهبود وضعیت  راستای  اوره خون و شیر در  اندازه گیری  با 

می توان پروتئین مورد نیاز را تعیین و تنظیم منود.   
در این مطالعه گاوها پس از تظاهر منودن 1 تا 6 فحلی قابل رویت 
آبسنت شدند. باالترین درصد در گاوهای با دو فحلی )27%( و کمرتین 
آن ها در گاوهای با پنج فحل )6/5%( بود. اصوال گاوها پس از 3 فحلی 

مهر تا بهمنفروردین تا شهریورترکیب غذامهر تا بهمنفروردین تا شهریورترکیب غذا1

1/071/07پودر ماهی20/820/5یونجه خشک

1/561/54پیه نهنگ16/314/7سیلوذرت

7/317/41کنجاله سویا3/455/1تفاله سیب

1/951/91ویتامین2/131/58مالس مرطوب

3/533/66کنجاله کانوال1/831/72پودر گوشت

1/041/08سبوس گندم9/7715/9جو

1/621/62انرژی خالص2/652/68کنجاله تخم پنبه

17/117/4پروتئین خام6/336/43تخم پنبه

stover 16/511/1ذرتNDF 29/129/9فیبر خام

1/811/88ADF19/019/2کاه کندم

1/01/0کلسیم0/70/7کربنات کلسیم

0/50/5فسفر0/310/28نمک

26/624/7ماده خشک0/940/93بی کربنات سدیم

 جدول 1- ترکیب، انواع و درصد غذای مرصفی از فروردین تا شهریور و مهر تا بهمن )11 ماه( در گاوهای هلشتاین

1= درصد
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مداوم و 2 ماه پس از زایش آبسنت می شوند )15( که در این مطالعه بین 
2 تا 11 ماه بود. فحلی های قابل انتظار در بعضی از گاوها تا 20 عدد 
بایستی مشاهده می شدند که تنها 25% یا 6 فحلی تشخیص داده شدند. 
علت عدم تشخیص فحلی گاوها که بصورت خاموش و یا غیر قابل رویت 
بودند احتامالً مرتبط با ضعف مدیریت، فحلی های خاموش و یا مرگ 
زودرس جنین ها و برگشت به فحلی باشند )25(. میانگین کلی روز های 
این مطالعه 180 روز و فاصله بین دو زایش 460 روز  باز آبستنی در 
بود که با منابع مطابقت داشته )15( ولی مطلوب یک گاوداری صنعتی 
نیست. میانگین 180 روز سه برابر استاندارد جهانی یعنی 60 روز بوده 
از  این گله است )15(. یکی  پائین بودن درصد آبستنی در  که نشانگر 
مهم ترین عوامل موثر در کاهش درصد باروری گاوها کمیت و کیفیت 
غذا مخصوصاً کاهش پروتئین و موازنه منفی انرژی و واسطه های آن ها 
یعنی اوره و BHB است )3(. در این بررسی میانگین انرژی جیره 1/3 
مگاکالری و پروتئین حداکرث 11% بوده که نسبت به معیارهای جهانی 

نسبتاً پایین است. 
انرژی مواجه  موازنه منفی  با  زایامن  اول  گاوها در 15 هفته  اکرث 
می کنند.  استفاده  پروتئین  و  ذخایر چربی  از  آن  برای جربان  که  بوده 
این عمل عالوه بر عدم رشد فولیکول های اولیه سبب افزایش اوره و 

و ضعف  تخمدانی  در رشوع چرخه  تاخیر  که سبب  BHB خون شده 
عملکرد تولید مثل خواهد شد )13، 27(. متابولیسم پروتئین های بدن 
بدنبال کاهش و یا افزایش پروتئین جیره سبب افزایش اوره خون تا 19 
میلی گرم در دسی لیرت شده که باروری را کاهش می دهد )11(. در این 
ممکن  که  بوده  دسی لیرت  در  میلی گرم   31 اوره خون  میانگین  مطالعه 
است علت کاهش درصد باروری در بعضی از گاوها باشد )1(. محققان 
کاهش درصد باروری را مرتبط با اوره خون ندانسته، حتی کمرت از 19 
 Rhoads .)15( میلی گرم در دسی لیرت نیز می تواند باروری را کاهش دهد
و همکاران )24( گزارش کرده اند که باال بودن اوره شیر بر روی کیفیت 

رویان و باروری اثر منفی دارد.
مطالعه  این  گاوهای  آبستنی  هنگام  در  گاوها  شیر  اوره  میانگین 
نسبت به دیگران کمرت بوده )20( و نشانگر کیفیت مطلوب شیر از نظر 
بوده که می تواند  پروتئین کم جیره  از  است ولی عالمتی  اوره  میزان 
در کاهش باروری موثر باشد )4(. محققان نشان داده اند که اوره شیر 
زایامن  تعداد  افزایش  با  بوده،  کم  کرده  زایامن  شکم  یک  درگاوهای 
غلظت آن افزایش یافته )13( و سبب تاخیر در فحلی و آبستنی می شود 
با فنوتیپ و ژنوتیپ گاوها مرتبط  تولید شیر بیشرت که  )2(. همچنین 
بوده )14، 16( و میزان پروتئین و انرژی جیره )9( از سایر علل کاهش 

فحلی قابل انتظارماه باز1    فحلی رویت شدهگاوهافحلی قابل انتظارماه  باز1    فحلی رویت شدهگاوها

122316135

261116174611

313518258

43111619335

513520469

612321369

76111622135

81232321015

924624169

105811255811

1112326123

12371027246

136692861116

14371029469

15371030135

)30=n( جدول 2 الف- اطالعات تولید مثلی گاوهای هلشتاین از زایامن تا ابتدای آبستنی

 Open months =1
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باروری ذکر شده که گاوهای این مطالعه تا باالی 50 لیرت در روز نیز شیر 
تولید می کردند. گاوهای پرتولید معموالً با کاهش میزان باروری مواجه 
هستند که علت آن مرگ و میر جنین در روزهای نخست آبستنی به علت 
و  اسرتیفیه  غیر  اسیدهای چرب   ،BHB افزایش  و  انرژی  منفی  باالنس 
کاهش گلوکز خون است )25(. در این مطالعه غلظت گلوکز خون 45/5 
میلی گرم در دسی لیرت در هنگام آبستنی بوده که در بازه طبیغی ان قرار 
دارد. نقش گلوکز در طی آبستنی و تولید شیر رضوری بوده ولی کاهش 
طوالنی مدت انرژی و به تبع آن گلوکز منجر به کاهش تخمک ریزی و 
باروری می شود )24(. دراین مطالعه با افزایش گلوگز خون روزهای باز 
به  افزایش می یابد که  باز  احتامل عادی شدن روزهای  و  یافته  کاهش 

علت نقش مثبت انرژی در تولید مثل می تواند باشد )19(.
بین کلسرتول و  را  ارتباط معنی داری  آماری لجستیک  آنالیز  نتایج 
افزایش  با  که  نحوی  به  داد  نشان  باز  روزهای  با  خون  تری گلیسیرید 
غیر  احتامل  و  یافته  افزایش  باز  روزهای  تری گلیسیرید  و  کلسرتول 
طبیعی بودن روزهای باز افزایش می یابد. یکی از علل آن احتامال حضور 

کلسرتول در ساختار هورمون های جنسی است. با توجه به آنالیز آماری 
با افزایش AST و ALP روزهای باز افزایش می یابد که دلیل آن احتامال 
بعید  احتامالً  این مطالعه  در مورد  که  باشد  دام  کبد  کارکرد  مشکالت 
بوده زیرا آنزیم های تحت مطالعه در دامنه طبیعی بودند. علت ارتباط 
بین فسفر، کلسیم و سدیم خون با روزهای باز به نحوی که با افزایش 
فسفر و کاهش کلسیم و سدیم خون روزهای باز کاهش می یابد نقس 
نشان  آبستنی  توان  افزایش  در  را  فسفر  مخصوصاً  عنارص  این  کلیدی 

می دهد )7، 28(.
قرمز  گلبول های  کاهش  و  ائوزینوفیل ها،  و  لکوسیت ها  افزایش  با 
رابطه  این  در  قرمز  گلبول های  نقش  که  یافته  کاهش  باز  روزهای 
با  رابطه  در  می تواند  آن  احتاملی  علل  از  یکی  منی باشد.  تعیین کننده 
دستگاه  در  چرکی  التهابات  بروز  از  مامنعت  و  دفاعی  قوای  افزایش 
تناسلی باشد که نهایتاً موجب عادی بودن سیکل تناسلی، بروز اسرتوس و 
آبستنی و کم شدن روزهای باز آبستنی خواهد شد در مورد شاخص های 
شیر فقط بین پروتئین، منیزیم و الکتوز، سدیم شیر با روزهای باز ارتباط 

فحلی قابل انتظارماه باز1    فحلی رویت شدهگاوهافحلی قابل انتظارماه  باز1    فحلی رویت شدهگاوها

31261147346

32246485710

3336949346

342811505811

356111651435

3657105261116

3758115341116

38391354335

39123554913

406101656346

415101557335

423811585811

4323559335

444101660346

4522361335

46335

)30=n(  جدول2 ب- اطالعات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین از زایامن تا ابتدای آبستنی

 Open months =1
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هیدروکسی بوتیرات2تریگلیسیرید1گلسترول1گلوکز1پروتئین1کراتینین1اوره1زمان آبستنی

120< 32/3 a 0/90 a 8/4 a 44/5 a128/7  a 139/7 a 0/57 a

120>34/3 b0/84 b 9/2 b 44/3 a 133/3 a 146/2 a 0/53 b

33/90/858/9944/3132/3144/70/54میانگین
منیزیم1فسفر1کلسیم1گلوتامیک ترانسفراز3آلکالین فسفاتاز3آالنین ترانسفراز3آسپاراتات ترانسفراز3

120<105/2 a33/5 a118/5 a18/6 a9/62 a6/89 a2/08 a

120>110/2 a32/1 a124/4 a18/5 a9/77 a5/55 b2/36 b

109/132/5123/118/59/745/842/3میانگین
لکوسیت6اریتروسیت5هموگلوبین1هماتوکریت4کلر2پتاسیم2سدیم2

120<137/4 a4/88 a101/6 a31/96 a10/89 a5/28 a9627 a

120>141/7 a5/04 a103/4 a31/01  b10/62 b5/2 a8774 b

140/85/0110331/210/75/228960میانگین

سدیم شیر4منیزیم شیر4فسفر شیر4کلسیم شیر4الکتوز3پروتئین شیر2اوره شیر1زمان آبستنی

120<10/9 a0/73 a4/8 a16/75 a17/77 a2/48 a24/67 a

120>9/7 b0/57 b4/9 a17/78 b15/74 b2/61 b21/95 b

9/970/604/817/5616/172/5822/5میانگین
رطوبت3خاکستر3فسفر غذا3کلسیم غذا3چربی خام3پروتئین خام3پتاسیم شیر4

120<8/58 a9/31 a2/49 a0/77 a0/38 a5/89 a44/7 a

120>9/33 a10/11 b2/38 a0/83 a0/31 a5/43 a43/8 a

9/1710/22/390/760/345/642/8میانگین
انرژی غذا5فیبر خام3

120<20/69 a1/43 a

120>19/96 a1/36 a

20/41/38میانگین

جدول3- مقایسه میانگین نشانگرهای هامتو بیوشیامیی در گاوهای هلشتاین با زمان آبستنی عادی )<120روز( و غیرعادی )>120روز( 

جدول4- مقایسه میانگین نشانگرهای شیر و غذا در گاوهای هلشتاین با زمان آبستنی عادی )<120روز( وغیرعادی )>120 روز(

حروف انگلیسی غیر مشابه در هر ستون بطور معنی داری (P<0.05) متفاوت می باشد.

1= mg/dl 2= mmol/l    3= U/l 4= % 5= X106ul        6= ul

حروف انگلیسی غیر مشابه در هر ستون بطور معنی داری (P<0.05) متفاوت می باشد.

1= mg/dl 2= g/dl 3= % 4= mmol/l 5= MJ   
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آسپاراتات ترانسفرازهیدروکسی بوتیراتتریگلیسیرید خونگلسترول خونگلوکز    خونپروتئین خونکراتینین خوناوره      خونماه آبستنی

0/3*0/26-*0/58**0/24-0/160/09-0/25-**0/46**

پتاسیم  خونسدیم  خونمنیزیم  خونفسفر  خونکلسیم   خونگلوتامیک ترانسفرازآلکالین فسفاتازآالنین ترانسفرازماه آبستنی

0/39-**0/190/140/12-0/69-**.0/43**0/18.0/24

ائوزینوفیلمونوسیتنوتروفیللنفوسیتگلبول سفیدگلبول قرمزهموگلوبینهماتوکریتماه آبستنی

**0/45-*0/26-0/15-**0/53--0/180/02-0/010/12

پتاسیم شیرسدیم شیرمنیزیم شیرفسفر شیرکلسیم شیرپروتئین شیرالکتوزاوره شیرماه آبستنی

**0/39-0/17**-0/370/14**0/57-**0/61**0/69-0/11

انرژی غذافیبر خامرطوبتخاکسترفسفر غذاکلسیم غذااتراکستراکتپروتئین خامماه آبستنی

**0/60/16-**0/460/110/090/12-0/170/16

جدول 5- ارتباط همبستگی بین ماه آبستنی با شاخص های خون، شیر و غذا در گاوهای نژاد هلشتاین  

P<0.05 =*  P<0.01 =**

با کاهش  بطوری که   )P>0/05( بود  منفی  و  که معنی دار  مشاهده شد 
مکانیسم  این  می یابد  افزایش  باز  روزهای  شیر  در  فوق  شاخص های 
آبستنی  و  شیر  تولید  در  میرنال ها  و  انرژی  نقش  با  مرتبط  می تواند 
بررسی گردد )27(. تغییرات این مولفه ها در ایجاد اختالالت متابولیکی 
هامنند تب شیر، کتوز، کبد چرب، هیپومنیزمی و اختالالت تناسلی موثر 
بوده و موجب طوالنی شدن روزهای باز آبستنی خواهد شد )21- 7(. 
در خصوص شاخص های غذا تنها بین پروتئین غذا و روزهای باز ارتباط 
مثبت معناداری مشاهده شد. بر اساس نتایج این مطالعه افزایش سدیم 
باز آبستنی  بازدارندگی را در طوالنی شدن روزهای  نقش  شیر ظاهراً 
سدیم  شدن  روانه  سبب  شیر  در  سدیم  حضور  افزایش  با  می کند  ایفا 
تغذیه  به  نیاز  و  گرسنگی  با  احتامالً  در خون  آن  کاهش  و  خون شده 
بلوغ جنسی،  از مهم ترین عوامل  اشتها و تغذیه مناسب  زیاد می شود. 
تخمک گذاری، فحلی و آبستنی شناخته شده اند البته این تفسیر یکی از 
چندین عوامل عمده و اساسی در تنظیم سیکل تناسیل و کاهش روزهای 
این که  نتیجه   .)3( هستند  شده  شناخته  رایج  و  معمول  آبستنی  باز 
طبیعی  حالت  برابر  دو  مطالعه  این  گاوهای  در  آبستنی  باز  روزهای 
شاخص های  آبستنی  باز  روزهای  در  تاثیرگذار  عوامل  بیشرتین  است. 
خون، کمرتین آن ها غذا و شاخص های شیر در حد واسط بودند. نهایتاً 
پروتئین شیر و ماکرومیرنال های خون، شیر و غذا بیشرت از اوره خون و 

شیر در روزهای باز آبستنی موثر بودند.
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