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 مقاله پژوهشی

بر میزان باروری و  در دو فصل تابستان و زمستان سازی فحلی زمان هم روشمقایسه دو 
 هلشتاین خونی گاوهای شیری های فراسنجه
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   یدهچک

های استروژن غلظت هورمونو  عملکرد تولیدمثلیبر  در دو شرایط محیطی طبیعی و تنش گرمایی سازی فحلی زمان هم روشمقایسه دو حاضر  مطالعه از هدف
طور تصادفی کیلوگرم شیر و نوبت زایش یک تا چهار به 28رأس گاو هلشتاین با میانگین تولید  110بود. تعداد  گاوهای شیری هلشتاین و پروژسترون پالسما در

، در روز هفتم GnRHکه در این گروه گاوها در روز صفر هورمون  (، =60DO; nروش دابل آوسینک ) -1زمانی قرار گرفتند؛  در بین یکی از دو روش هم
PGF2α  و در روز نهمGnRH ( دریافت کردند و بعد از هفت روز دیگر روش آوسینکGnRH-7d- PGF2α-2d-GnRH-16h-AI ،روی این گاوها تکرار شد )

روز دیگر برنامه  12روز دریافت کردند و بعد از  14به فاصله  PGF2α ، که در این گروه گاوها دو تزریق هورمون=PO; n)50سینک آوسینک )روش پری -2
تر از  زمان شده بودند بیش زایی در گاوهایی که در فصل زمستان همهر دو روش در دو فصل تابستان و زمستان انجام شدند. درصد گوسالهآوسینک انجام شد. 

شده بودند  زمان ازای آبستنی در گاوهایی که در فصل زمستان هم (. میانگین تعداد تلقیح به=P 04/0درصد،  2/18در مقابل  4/36گاوهای گروه فصل تابستان بود )
تر از فصل  (. میانگین غلظت هورمون استروژن و پروژسترون در فصل زمستان بیش=02/0Pدرصد،  74/1در مقابل  46/1تر بود ) نسبت به فصل تابستان کم

ن باالتر از فصل تابستان است های استروژن و پروژسترون در فصل زمستا. با توجه به نتایج حاصل، عملکرد تولیدمثلی و غلظت هورمون(P<05/0)تابستان بود 
 سازی تفاوتی از نظر تأثیر بر عملکرد تولیدمثلی ندارد.زمان و روش هم

 
 .یریش یگاوها ،یدمثلیک، عملکرد تولیدابل اوس ،ییگرما تنش نک،یآوس نکیسیپر :ها کلیدواژه
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Abstract 
The aim of this study was the comparison of two protocols of estrus synchronization in two natural climates and heat stress condition on 
reproductive performance and concentration of plasma estrogen and progesterone hormones in Holstein dairy cows. One hundred and ten 
multiparous Holstein dairy cows (28 kg average daily milk yield and parity one to four calved) were randomly assigned to two protocol 
groups: 1) Double-Ovsynch (DO; n=60), the cows received GnRH-7d-PGF2α-2d-GnRH and Ovsynch (GnRH-7d- PGF2α-56h-GnRH-16h-
AI) was initiated 7 d later; 2) Presynch-Ovsynch (PO; n=50), the cows received PGF2α-14d-PGF2α and Ovsynch was initiated 12 d later. 
The both of the protocols were done in two seasons of summer and winter. The calving rate in cows that were synchronized at winter season 
was greater than cows synchronized in summer (36.4 vs 18.2%; P= 0.04). Mean of the number of insemination to conception was lower in 
cows that synchronized in winter compared to cows synchronized in summer (1.46 vs 1.74; P= 0.02). Mean of measured estrogen and 
progesterone hormones concentrations was higher in cows that synchronized in winter compared to summer (P < 0.05). Overall, mean of 
reproductive traits and hormones concentration is higher in cows that synchronized in winter than in summer and the protocol of estrus 
synchronization had no effect on reproductive performance. 
 
Keywords: Dairy cows, Double-Ovsynch, Heat stress, Presynch-Ovsynch, Reproductive performance. 
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 مقدمه 

برای تولید شیر افزایش توان ژنتیکی گاوهای شیری 

 چنین هم ها و ای آن مدیریت تغذیهیر یهمراه با تغ تر بیش

در کاهش  مؤثرها از عوامل  ترشدن اندازه گله بزرگ

. ]9[ شودی محسوب میمثلی گاوهای شیر راندمان تولید

 چنین همراندمان پایین باروری با کاهش تولید شیر دام و 

، دامکاهش تعداد گوساله در طول حیات اقتصادی 

راندمان پایین  چنین همدهند.  دهی گله را کاهش می سود

یکی از دالیل حذف غیر اختیاری دام بوده و  یتولیدمثل

 شود های اختیاری در گله می سبب کاهش امکان حذف

های ناشی از عدم . عالوه بر این مشکالت و چالش]24[

شدن  تشخیص به موقع و صحیح فحلی سبب تبدیل

ریزی به بخش ثابتی ی فحلی و تخمکانزم همهای روش

. ]13[های گاو شیری شده است از مدیریت تولیدمثل گله

در  تلقیح ازای بهآبستنی  نرخ بودن پایینیکی از دالیل 

ی، عدم شناخت وضعیت تخمدان و زمان همهای برنامه

تصادفی چرخه  روزهایی در زمان همهای شروع برنامه

اند که پاسخ گزارش نمودهان گر پژوهش. باشدفحلی می

و حضور  ]GnRH ]2های غالب به تزریقات فولیکول

اجزای اصلی یک  ]PGF2α ]16جسم زرد در زمان تزریق 

شده  گزارش دهند.ی موفق را تشکیل میزمان همبرنامه 

ی در مراحل تصادفی زمان همهای که شروع برنامهاست 

 چرخه فحلی ممکن است موجب کاهش نرخ آبستنی شود

ریزی در ی مناسب تخمکزمان همعدم آن را دلیل که 

 .]13[عنوان کردند درصد حیوانات  30حدود 

آوسینک  سازیزمان همبرنامه  1995از سال 

(ovsynch) های ی چرخهزمان همدر  مؤثرروشی عنوان  به

قرار  مورداستفادهگسترده  صورت بهفحلی گاوهای شیری 

، کاهش فاصله عدم نیاز به تشخیص فحلی. گرفته است

زایش تا تلقیح، کاهش شمار روزهای باز، درمان 

های از ویژگیگیرایی مناسب  نرخهای تخمدانی و  کیست

موجب شده است این روش توسط این روش است که 

. در ]5[یرد قرار گ تأییدمورد  گران پژوهشبسیاری از 

انجام  GnRHبرنامه آوسینک در آغاز یک تزریق هورمون 

شود. روز هفت، ، روز صفر در نظر گرفته میو روز تزریق

و در روزهای نه یا ده یک بار  (PGF2α)پروستاگالندین 

ساعت پس از آن،  16شود و تزریق می GnRHدیگر 

نشان  ها پژوهش .]23[شوند گاوها تلقیح مصنوعی می

آمیز است که  تیدهد که روش آوسینک زمانی موفقمی

حله آغازین گامه گاوها در شروع روش آوسینک در مر

. بنابراین ]12[باشند ( 12پنج تا  ی)روزهالوتئال 

های ی جهت کنترل چرخهزمان همهای پیش  برنامه

تخمدانی قبل از شروع برنامه آوسینک طراحی شده است 

ی ناشی از برنامه آوسینک زمان همتا باعث بهبود در میزان 

ی روش زمان همهای پیش . یکی از این روش]21[شوند 

( است که در این روش دو بار POآوسینک )-سینک پری

روز  12گیرد و روز انجام می 14به فاصله  PGF2αتزریق 

 PO برنامۀ بر شود. عالوهپس از آن آوسینک شروع می

گیرد  می رقرا مورداستفاده ( نیزDOآوسینک ) دابل برنامه

به  درپی پی صورت بهآوسینک  برنامۀ دو که در این روش

 برنامۀ دومین پایان در و شودت روز اجرا میفاصله هف

 .]15و  14[گیرد انجام می تلقیح مصنوعی آوسینک

میزان تولید شیر و میزان باروری گاوهای شیری در 

که در  طوری یابد. بهشرایط تنش گرمایی کاهش می

درصد در فصل تابستان  53پژوهشی نرخ آبستنی به میزان 

. عواملی مانند کاهش ]8[نسبت به فصل بهار کاهش یافت 

اشتها، کاهش ماده خشک مصرفی و کاهش بروز 

باروری در  بودن پاییندالیل  ترین مهمهای فحلی از  نشانه

. تنش گرمایی با جلوگیری از ]11[باشد تنش گرمایی می

استروژن در  های غالب غلظت هورمونرشد فولیکول

دهد و باعث کاهش کیفیت تخمک و خون را کاهش می

 تولیدمثلگرمایی بر تنش در کل اثرات . ]7[شود رویان می

http://www.bbk-iran.com/
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موقع انجام نگیرد  و تلقیح به فحلی شود تشخیصباعث می

و اگر هم صورت گیرد تنش گرمایی ممکن است موجب 

های کار راهدر چنین شرایطی یکی از . شودمرگ رویان 

های بردن برنامهکار بهکاهش شدت تنش گرمایی 

 . ]1[ریزی است سازی تخمک زمان هم

 زمانی هم شیپ یهانشان داده شده است که روش

سه با یدر مقا  GnRHو PGF2α یهاهورمون براساس

به  PGF2αاستفاده از  براساس زمانی همش یپ یهاروش

را  یریش یح در گاوهایتلق ازای به ی، نرخ آبستنییتنها

که در فصل تابستان و  ی. در پژوهش]14[دهد یش میافزا

انجام شد، نشان داده شد که  ییط استرس گرمایدر شر

ش یپ ک روشیکه  DOبا روش  یفحل یساززمان هم

باشد یم  GnRHو PGF2α یهاهورمون براساس زمانی هم

 زمانی هم شیپ ک روشیکه  POسه با روش یدر مقا

 .]1[ش داد یرا افزا یباشد، نرخ باروریم PGF2α براساس

سازی  زمان هم روشدو هدف از این آزمایش مقایسه 

را در دو شرایط محیطی طبیعی و تنش  DOو  PO فحلی

های استروژن و هورمونبر میزان باروری و  گرمایی

 بود. گاوهای شیری هلشتاین پروژسترون در

 

 هامواد و روش

های دی تا فاصله ماهدر دو فصل متفاوت در این مطالعه 

دامپروری شرکت در مجتمع  97و تیر تا شهریور  96اسفند 

 110تعداد . کشت و صنعت و دامپروری مغان انجام شد

میانگین تولید و با های فعال با تخمدانرأس گاو هلشتاین 

کیلوگرم در روز و نوبت زایش )یک تا چهار  28شیر حدود 

صورت تصادفی  زایش( برای انجام این آزمایش انتخاب و به

رأس  55که طوری های آزمایشی تقسیم شدند. بهدر بین گروه

راس دیگر  55سازی در فصل زمستان و زمان گاو برای هم

کار گرفته شد که از  سازی در فصل تابستان بهزمان برای هم

سینک  راس آن برای روش پری 25راس گاو،  55این 

راس آن برای روش دابل آوسینک در هر  30آوسینگ و 

اوها فصل مورداستفاده قرار گرفتند. جایگاه نگهداری گ

صورت فری استال و مسقف بود و گاوها روزانه سه بار  به

صورت  شدند و بهبه فاصله هشت ساعت دوشیده می

شد. روزانه دو بار خودکار میزان شیر تولیدی هر گاو ثبت می

( دارای علوفه و TMRحیوانات با جیره کامالً مخلوط )

ها شامل سیلوی کنسانتره تغذیه شدند. اجزای علوفه جیره

ذرت، یونجه خردشده، کاه و اجرای کنسانتره شامل کنجاله 

سویا، دانه سویا، دانه ذرت، کنجاله کتان و مخلوط مواد 

ها براساس میزان تولید شیر معدنی و ویتامینی بودند. جیره

[ برای گاوهای 22شده ] برای تامین احتیاج مواد مغذی توصیه

تا  25تولید  کیلوگرم و میانگین 650شیری با میانگین وزنی 

کیلوگرم شیر تنظیم شده بودند و دارای مقادیر مساوی از  35

انرژی قابل متابولیسم، ماده خشک، پروتئین خام، چربی خام 

 ( بودند.NDFو الیاف نامحلول در شوینده خنثی )

در طول دوره آزمایش در فصل تابستان، اطالعات 

وهوایی ایستگاه هواشناسی منطقه برای محاسبه  آب

قرار گرفت که  مورداستفاده( THIرطوبت )-خص دماشا

شامل دما و رطوبت نسبی حداکثر، حداقل و متوسط 

روزانه بود. حداکثر و حداقل شاخص به ترتیب با استفاده 

 .]10[تعیین شد  (2)و  (1) روابطاز 

 = THImax                                               (1رابطه 

/ حداقل رطوبت  100) ×حداکثر دما(  -4/14)[+  4/46

 (8/0 × + )حداکثر دما ] نسبی(

 = THImin                                              ( 2رابطه 

/ حداقل رطوبت 100) ×حداقل دما(  -4/14)[+  4/46

 (8/0 × + )حداقل دما ] نسبی(
 

پس برای ارزیابی متریت احتمالی در گاوها در روز هفتم 

ای موردبررسی از زایش، گاوها از طریق لمس راست روده

پس از زایش، در تمام  30تا  28قرار گرفتند و در روزهای 
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گاوها تست پاکی رحم توسط دامپزشک گله انجام شد و 

های سالمتی رحم از لحاظ وجود یا عدم وجود عفونت

های احتمالی تخمدانی از قبیل وجود رحمی و ناهنجاری

چنین  تخمدانی و یا وجود تخمدان استاتیک و هم هایکیست

از نظر وضعیت سرویکس و نمره بدنی مورد ارزیابی قرار 

گرفتند. درصورت عدم وجود مشکل در رحم و برگشت 

رحم به وضعیت قبل از زایش و تأیید دامپزشک ایستگاه 

سازی مورداستفاده زمان های همبرای آبستنی بعدی، روش

های تخمدانی، اسهال یی که دچار کیستقرار گرفتند. گاوها

شدند از ادامه آزمایش خارج و گاوهای جدیدی یا لنگش می

ها شد. گاوهایی که دارای مشکالت رحمی و  جایگزین آن

تخمدانی داشتند پس از طی دوره درمان و دوره انتظار 

شدند. سازی میزمان روز بود، هم 50اختیاری که حدود 

یاب  توسط مأمور فحل ای مشاهده طریق از هایابی در گله فحل

دقیقه برای هر گله  30بار در روز و هر بار  3مدت  و به

 تلقیح گاوها توسط دو مأمور تلقیح انجام شدند. شدمی انجام 

 بود.صورت تمام وقت تحت نظارت دامپزشک  به هاو گله

 رأس گاو بود 50( شامل POوسینک )/آسینک یگروه پر

زمان  راس در تابستان هم 25راس در فصل زمستان و  25که 

 32تا  30سازی حدود زمان زمان شروع این روش هم .شدند

  شامل تزریقات متوالی POروز پس از زایش بود. روش 

PGF2α ()روزصفر ،PGF2α2 ( 14روز)، GnRH  روز(

26،)  PGF2α (،33)روز) GnRH  تلقیح اجباری  (،35روز

دوم   GnRHساعت پس از تزریق12-16بعد ازگذشت 

 رأس گاو بود 60شامل  (DO) دابل آوسینک گروه باشد. می

زمان  راس در تابستان هم 30راس در فصل زمستان و  30که 

 42تا  40سازی حدود زمان زمان شروع این روش هم .شدند

روز پس از  65روز پس از زایش بود که هر دو روش حدود 

  GnRHشامل تزریقات متوالی DO روش زایش پایان یافت.

 GnRH(، 9)روز  GnRH، (7روز )  PGF2α،صفر( روز)

تلقیح و ( 24)روز  GnRH ،(22)روز  PGF2α ، (15)روز 

 GnRHساعت پس از تزریق 12-16 اجباری بعد از گذشت

ها در هر بار تزریق گاوها . در این برنامهانجام گرفت چهارم

لین، آالرلین استات، )گنادور  GnRHمیکروگرم آنالوگ 25

میکروگرم  500ساخت شرکت داروسازی ابوریحان( و 

)کلوپرستنول سدیم، ساخت شرکت  PGF2αآنالوگ 

صورت عضالنی دریافت نمودند.  داروسازی نصر( را به

بعد از مشاهده عالیم  زمان شده در هر روش ی همگاوها

شدند. مالک  تلقیح  AM/PMفحلی مطابق برنامه 

سازی، زمان روش همی ایستا بود. در هر دو یابی، فحل فحل

تا  40تشخیص آبستنی با روش لمس رکتال بین روزهای 

های روشبعد از تلقیح مصنوعی انجام شد.  45

/آوسینک و دابل آوسینک در پری سینکسازی  زمان هم

 ( آورده شده است.1شکل )

 

 
 /آوسینک و دابل آوسینکپری سینکسازی زمان های هم. روش1شکل 
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از  در هر فصل گیری خونیک مرحله  شآزمای ندر ای

در زمان قبل از تلقیح آزمایشی هر گروه  تمامی گاوهای

پروژسترون  و استروژنهای هورمونمصنوعی انجام شد و 

 هدر ساعات اولی گیری خون ی قرار گرفت.رگیمورد اندازه

ق یتر از طریلیلیم 5زان یتلقیح مصنوعی به م روز و قبل از

شش  تکونوج یهالوله وسیله بهو  یاهرگ دمیس

انجام گرفت.  EDTAماده ضد انعقاد  دارای یتریل یلیم

 خحاوی ی ارهای حاوی خون با استفاده از فالسک سیلوله

و  ندشدشگاه منتقل یبه آزما از یک ساعت تر کمدر زمان 

مدل )فوژ یدستگاه سانتر توسطخون های نمونه مسر

با دور  (کشور آلمانساخت  Eppendorf، شرکت 5430

قه جدا شدند و درون یدق 15دور در  3500

منتقل شدند و تا زمان  یتریلیلیم 5/1 یها وبیروتیکم

درجه  -20 یزر با دمایدر فر هاهورمونی رگیاندازه

آزمایشگاه جامع تحقیقات در  .گراد نگهداری شدندیسانت

 استروژنهای تبریز غلظت هورموندانشگاه علوم پزشکی 

 Stat Faxدستگاه االیزا ریدر )مدل  وسیله به پروژسترون و

های تکیساخت کشور آمریکا( و با استفاده از  3200

ت یساخت کشور آلمان، شماره ک DRGاستروژن )کیت 

EIA-2693( و پروژسترون )کیتDRG  ساخت کشور

ن یگیری شد. ا( اندازهEIA-1561ت یآلمان، شماره ک

 بزرگ بودند. یهامها مخصوص داتیک

 توسط (3)رابطه  براساسیک  وهای صفر داده

رویه  استفاده با و (4/9)نسخه  SASافزار آماری  نرم

GLIMMIX .تجزیه شدند 

 (3رابطه 
 Yijklmn=µ+Ai+Bj+(A×B)ij+Ck+Dl+Em+Tn+eijklmn            

                                                                       

، اثر A؛ ، میانگین کلµ؛ ، مشاهداتYدر این رابطه، 

، اثر متقابل (A×B)؛ یساززمان هم، اثر روش B؛ فصل

، D؛ رید شیزان تولیاثر م، C؛ یساززمان همروش فصل و 

، اثرات ثابت T؛ تصادفی حیوان، اثر E؛ اثر نوبت زایش

 ، اثرات اشتباه آزمایشی است eو  تیمار

و  یآبستن ازای بهح یمربوط به صفت تعداد تلق یهاداده

بر پایه طرح  2×2فاکتوریل  صورت بهها غلظت هورمون

 با و SASبرنامه  توسط (4)رابطه  براساسکامال تصادفی 

استفاده از  ها بامیانگین و تجزیه GLMاز رویه  استفاده

 .آزمون توکی در سطح آماری پنج درصد مقایسه شدند

 yijk= µ+Ai+Bj +(AB)ij +eijk                       ( 4رابطه 

 ،Ai؛ ، میانگین کلµ؛ ، مشاهداتyijkکه در این رابطه، 
، Bj؛ )فصول زمستان و تابستان( Aامین فصل عامل iاثر 

، ABij؛ (DOو  PO یها)روش Bامین روش عامل Jاثر 

و  Bامین روش عامل Jو  Aامین فصل عامل i اثر متقابل

eijk است اشتباه آزمایشی، اثرات.  

 

 نتایج 

ش ین آزمایا ین حداکثر و حداقل دما در طول اجرایانگیم

گراد و یدرجه سانت 44/22و  15/38ب برابر با یترت به

و  57/80ب برابر با یترت به یحداکثر و حداقل رطوبت نسب

 یرطوبت -ییحداکثر شاخص دما چنین همبودند.  58/26

و  88/71ن شاخص برابر با ی، حداقل ا73/91برابر با 

رات شاخص ییبودند. نمودار تغ 16/86ن آن برابر با یانگیم

 (2)ن پژوهش در شکل ی( در اTHI) یرطوبت -ییدما

مایش های دما و رطوبت در این آزآورده شده است. داده

آباد استان اردبیل گرفته شدند.  از ایستگاه هواشناسی پارس

آمده  دست شده مقدار شاخص به مطالعات انجام براساس

د در طول یشد ییدهنده تنش گرما ن مطالعه نشانیدر ا

 ن مطالعه در فصل تابستان بود.یانجام ا

 یفحل یساززمان همفصل و روش  یج اثرات اصلینتا

آورده شده  (1)در جدول  تولیدمثلی یهاشاخص یرو

تحت  یو نرخ آبستن یش نرخ فحلین آزمایاست. در ا

  .قرار نگرفت یساززمان همفصل و روش  تأثیر
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 در فصل تابستان یرطوبت -ییحداقل، متوسط و حداکثر شاخص دما ی. منحن2شکل 

 
اثر فصل قرار گرفت و  تأثیرتحت  ییزادرصد گوساله

 زمان هماین شاخص در گاوهایی که در فصل زمستان 

گروه فصل تابستان بود  یاز گاوها تر بیششده بودند 

ن صفت یاما ا (.=04/0Pدرصد،  2/18در مقابل  4/36)

(. =67/0P) قرار نگرفت یساززمان همروش  تأثیرتحت 

که در  ییدر گاوها یآبستن ازای بهح ین تعداد تلقیانگیم

( 46/1ح یشده بودند )تعداد تلق زمان همفصل زمستان 

شدند  زمان همکه در فصل تابستان  یینسبت به گاوها

بود. اما  تر کم( =02/0Pتلقیح،  74/1در مقابل  46/1)

صفت تعداد  یرو یداریتفاوت معن یساززمان همروش 

ن فصل و ینداشت. اثرات متقابل ب یآبستن ازای بهح یتلق

در گاوها  تولیدمثلی یهاشاخصبر  یساززمان همروش 

فصل و اثر متقابل بین نشان داده شده است.  (2 جدول)

 .دار نبودها معنیبین گروه یساززمان همروش 

ن یانگیشود ممشاهده می (3)طورکه در جدول همان

مون استروژن و پروژسترون در فصل زمستان غلظت هور

ن ین ایب یداریاز فصل تابستان بود و تفاوت معن تر بیش

ن فصل ی. اثرات متقابل ب(P<05/0)دو گروه مشاهده شد 

 یهاغلظت هورمون یرو یفحل یساززمان همو روش 

 .(4 جدول)دار نبود یاستروژن و پروژسترون معن

 

 بحث

برنامۀ  که موفقیت در اندگران نشان داده پژوهش

اولین  زمان در تخمدانی چرخۀ به مرحله آوسینک

گزارش شده است . ]14[دارد  بستگی GnRH تزریق 

 تخمدانی یعنی مراحل چرخۀ 12 تا پنج که روزهای

آغاز برنامه  زمان برای ترینفاز لوتئال مناسب آغازین

آید. در پژوهشی گزارش شد که  شمار می به آوسینک

 چرخۀ نه تا پنج روزهای آوسینک در برنامهآغاز 

دیگر  در گله را نسبت به تخمدانی، نرخ باروری

 بنابراین .]12[دهد تخمدانی افزایش می چرخۀ روزهای

استروس  منظور قرارگرفتن گاوها در مرحله دای به

زمانی توسط  هم پیش برنامۀ چرخه تخمدانی، چندین

شدن حیوانات  نزما میزان هم تا شد گران طراحی پژوهش

یکی از  .]11[بخشند  بهبود را آوسینک برنامۀ در اثر

 فحلی روش هایچرخه زمانی هم های پیشروش

 باشد. در آزمایشی درصد( میPOآوسینک )-سینک پری

زمان شده بودند  هم POدر گاوهایی که با روش  گیرایی

داد  درصد افزایش نشان 50 آوسینک روش با مقایسه در

سازی بهتر محیط رحمی و  با پاک POروش . ]11[

های فولیکولی قبل از اولین چنین با افزایش موج هم

تواند بر نرخ باروری گاوها تأثیر مثبتی داشته تلقیح می

اند که با افزایش تعداد گران نشان داده باشد و پژوهش

ها در دوره انتظار اختیاری و قبل از اولین تلقیح، سیکل

ترین تعداد تلقیح افزایش  با کم احتمال آبستنی گاوها

 .]26[خواهد یافت 
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 های تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاینبرخی شاخص ویرو فصل  سازی فحلی زمان هم اثرات اصلی روش .1جدول 

 صفت مورد مطالعه
 P-Value  سازی زمان هم روش  فصل

 روش فصل  DO PO  تابستان زمستان

 41/0 39/0  (50/33) 0/66 (60/36) 0/60  (55/31) 4/54 (55/38) 1/69 ]درصد )تعداد بر تعداد کل([نرخ فحلی 

 91/0 11/0  (50/16) 0/32 (60/20) 3/33  (55/14) 4/25 (55/22) 0/40 ]درصد )تعداد برتعداد کل([نرخ آبستنی 

 a4/36 (55/20) b2/18 (55/10)  7/46 (60/28) 0/24 (50/12)  04/0 67/0 ]کل( درصد )تعداد بر تعداد[زایی نرخ گوساله

 b46/1 a74/1  62/1 58/1  02/0 76/0 ازای آبستنی تعداد تلقیح به

a-b :است دارنامشابه معنی با حروف ردیف هر ها در تفاوت میانگین (05/0>P.) 

DO:  ،دابل آوسینکPO: سینک آوسینک.پری 

 

 های تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاینبرخی شاخص و فصل روی سازی فحلی زمان هم اثرات متقابل روش. 2جدول 

 صفت موردمطالعه
 سازیزمان اثرات متقابل فصل و روش هم

P-value 
 DOتابستان  POتابستان  DOزمستان  POزمستان 

 42/0 (30/15) 50 (25/16) 64 (30/21) 70 (25/17) 68 ]درصد )تعداد بر تعداد کل([نرخ فحلی 

 88/0 (30/8) 7/26 (25/6) 24 (30/12) 40 (25/10) 40 ]درصد )تعداد بر تعداد کل([نرخ آبستنی 

 62/0 (30/6) 20 (25/4) 16 (30/12) 40 (25/8) 32 ]درصد )تعداد بر تعداد کل([زایی نرخ گوساله

 50/0 80/1 68/1 43/1 48/1 ازای آبستنی تعداد تلقیح به

DO:  ،دابل آوسینکPO: سینک آوسینک.پری 

 

 های استروژن و پروژسترون در گاوهای شیری هلشتاینغلظت هورمونبر و فصل  سازی فحلی زمان هم اثرات اصلی روش .3جدول 

 هورمون
 فصل

SEM 
 سازی زمان هم روش

SEM 
P-Value 

 روش فصل DO PO تابستان زمستان

 a2/79 b5/62 83/3 1/66 6/75 70/3 002/0 083/0 لیتر()پیکوگرم در میلی استروژن

 a27/3 b18/2 27/0 48/2 97/2 27/0 005/0 193/0 لیتر(پروژسترون )نانوگرم در میلی

a-b :است دارنا مشابه معنی با حروف ردیف هر تفاوت میانگین ها در (05/0>P.) 

SEMمیانگین خطای استاندارد : 

DO:  ،دابل آوسینکPO: سینک آوسینکپری 

 

 های استروژن و پروژسترون در گاوهای شیری هلشتاینغلظت هورمونبر و فصل  سازی فحلی زمان هم اثرات متقابل روش .4جدول 

 هورمون
 سازیزمان اثرات متقابل فصل و روش هم

SEM P-value 
 DOتابستان  POتابستان  DOزمستان  POزمستان 

 79/0 66/5 57/0 9/67 2/75 2/83 لیتر(استروژن )پیکوگرم در میلی

 52/0 38/0 05/2 31/2 90/2 64/3 لیتر(پروژسترون )نانوگرم در میلی

SEMمیانگین خطای استاندارد : 

DO:  ،دابل آوسینکPO: سینک آوسینکپری 
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 POدر برنامه  PGF2αگزارش شده است که تزریقات 

ن یاثرات مثبتی در کنترل آندومتریت دارد. با تزریق ا

هورمون پس از زایمان جسم زرد تحلیل رفته و اثرات 

رود و اثرات استروژنی ایجاد پروژسترونی از بین می

در رحم  یهای دفاعش مکانیسمیشود که منجربه افزا یم

ز، یبا افزایش انقباضات رحمی ن PGF2α یشود. از طرفمی

 PO بر روش عالوه. ]3[کند رحم را تسهیل میی ساز پاک

 روش تولیدمثلی روش آوسینک، از بازدة افزایش جهت

در این  .]15و  14[است  ( استفاده شدهDOآوسینک ) دابل

ی جسم زرد بالغی در زمان آغاز زمان هم پیش یهابرنامه

آید که باعث باالرفتن غلظت وجود می نک بهیبرنامه آوس

شود که در زمان رشد فولیکول می هورمون پروژسترون

باروری را  ن امر عملکرد تولیدمثلی حیوان و درصدیا

گاوهایی که  یشیکه در آزما طوری به. ]20[دهد می افزایش

های شده بودند نسبت به گروه زمان همبا برنامه آوسینک 

PO  وDO  60و روز  32ی در روز تر کمدرصد گیرایی 

در آن پژوهش در  چنین هم .]11[پس از تلقیح داشتند 

کننده نسبت به  ریزیروش آوسینک قطر فولیکول تخمک

تر بود و میزان غلظت هورمون  ها کوچکسایر روش

ی شده بودند زمان همپروژسترون در گاوهایی که پیش 

بود اما میزان آبستنی از  تر بیشنسبت به گروه آوسینک 

گروه  پس از تلقیح بین 60تا  32دست رفته بین روزهای 

دار نبود. گزارش معنی DOو  POهای نک و گروهیآوس

نسبت  درصد 20نرخ آبستنی را  DOشده است که روش 

 .]17[به آوسینک افزایش داد 

و  ی، نرخ آبستنیدر نرخ فحل یدر مطالعه حاضر تفاوت

و  PO یفحل یساززمان همدر دو روش  ییزانرخ گوساله

DO روش  فتند کهنتیجه گر مشاهده نشد. در آزمایشی

DO روش  با مقایسه در زایش چند نوبت گاوهای درPO، 

داد، که با نتایج این آزمایش  بهبود نرخ باروری را

در پژوهش دیگری گزارش  .]25[ نداشت خوانی هم

 ازای بهدر نرخ باروری و تعداد تلقیح  یکردند که تفاوت

ن یکه ا ،وجود نداشت POو  DOآبستنی در دو روش 

. ]13[نتایج با نتایج پژوهش حاضر مطابقت داشت 

 از ی قبلزمان هم شده است که استفاده از پیش مشخص

شود تعداد گاوهایی می افزایش آوسینک باعث روش آغاز

استروس قرار  یدر مرحله داها  آن فحلی که چرخۀ

 ازای به نرخ آبستنی ن امر موجب افزایشیاند که ا گرفته

 کردن زمان هم پیش .]6[شود می ن گاوهایتلقیح در ا

 قبل از PGF2α با استفاده از هورمون فحلی هایچرخه

 در ریزیتخمک نک منجربه افزایش میزانیبرنامه آوس آغاز

 .]21[شود ن برنامه مییدر ا  GnRHتزریق نیاول به پاسخ

در این مطالعه در زمان تلقیح میزان غلظت پروژسترون 

شده بودند  زمان هم DOهایی که با روش خون در دام

کاهش نشان داد هر چند این تفاوت از  POنسبت به گروه 

پروژسترون خون  دار نبود. باالبودن میزاننظر آماری معنی

 زرد جسم کامل روی پس نداشتن علت به تلقیح زمان در

شود شیری می گاوهای در باروری کاهش نرخ موجب

باالبودن هورمون پروژسترون در زمان تلقیح  .]15[

و  توسین استروژن، اکسی های هورمونتواند گیرنده می

 در رحم را کاهش دهد که این امر II آنژیوتنسین

اسپرم در دستگاه تناسلی حیوان ماده را دچار  جایی جابه

 .]18[را کاهش خواهد داد  و میزان باروری مشکل کرده

 روی پس در تأخیر یا و زرد جسمناقص  روی پس چنین هم

 منفی تأثیر  LHهایپالس و استروژن تولید بر زرد جسم

 رو روبه مشکل با را آزادشدن تخمک فرایند طبیعی و دارد

شود تا کردن باعث می زمان هم پیش .]4[خواهد کرد 

 استروس دای آوسینک در گامه روش آغاز گاوها در تر بیش

 گاوهای ترین گامه برایمناسب این مرحله که قرار بگیرند

 .]27[است  شیری در شروع روش آوسینک

سازی فحلی و تلقیح در زمان ثابت زمان همهای برنامه

در  چنین همهای پرتولید و چند شکم زایش و در دام



 نیهلشتا یریش یگاوها یخون یها فراسنجه  و یبارور زانیم بر زمستان و تابستان فصل دو در یفحل یساز زمان هم روش دو سهیمقا
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خوبی  فحلی را به های نشانهها شرایط تنش گرمایی که دام

 گرمایی اثر تنش دهند پیشنهاد شده است. درنشان نمی

یابد می کاهش یاب توسط فحل یتشخیص فحل احتمال

 علت به فحلی سازیزمان هم یهابرنامه از استفاده بنابراین

افزایش نرخ باروری در  باعث فحلیابی به وابستگی کاهش

 یهان پژوهش غلظت هورمونیدر ا .]19[شود می گله

شده در فصل  زمان هم یاستروژن و پروژسترون در گاوها

شده در فصل زمستان  زمان هم یاز گاوها تر کمتان تابس

 ییط تنش گرمایبود. نشان داده شده است که در شرا

خوراک و افزایش  مصرف کاهش چون هم یلیدال به

 یابد و رشدکاهش می LHزان ترشح هورمون یم کورتیزول

قرار  تأثیر را تحت آبستنی آن دنبال به و زرد جسم و تکامل

در اثر  LHکاهش ترشح هورمون  چنین هم. ]7[دهد می

تنش گرمایی باعث کاهش تولید هورمون استروژن در 

بالغ شده که  یهاکولیفول یکایهای گرانولوزا و تسلول

شود. این امر منجربه بروز ضعیف فحلی در حیوان می

 ییط تنش گرمایتغییرات هورمونی که در شرا چنین هم

خمک و رویان را پایین ند کیفیت تتوایشوند، میجاد میا

 .]7[آورد 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در  ،طورکلی به

دو  ییزاو نرخ گوساله ی، نرخ آبستنیصفات نرخ فحل

هم نداشتند هرچند  با یداریتفاوت معن DOو  POروش 

 POاز روش  تر بیش DOها در روش ن شاخصین ایانگیم

شده بودند  زمان همکه در فصل زمستان  ییبود. گاوها

و نرخ  ی، نرخ آبستنینسبت به فصل تابستان نرخ فحل

 ازای بهح ینشان دادند و تعداد تلق ییباال ییزاگوساله

بود.  تر کمدر فصل زمستان نسبت به تابستان  یآبستن

توان ین صفات در فصل زمستان را مین ایانگیباالبودن م

استروژن و پروژسترون  یهابودن غلظت هورمونتر بیشبه 

نسبت به فصل  یح نسبت داد که از نظر آماریدر زمان تلق

های منظور بهبود کارایی شاخص دار بودند. بهیتابستان معن

پروری مغان  تولیدمثلی در شرکت کشت و صنعت و دام

سازی فحلی نیز زمان همهای شود دیگر روشپیشنهاد می

ترین روش مناسبها  آن موردآزمایش قرار گیرد و از بین

 هایپاسخ چنین همقرار گیرد.  مورداستفادهانتخاب شده و 

سازی و دوره آبستنی با زمان همتخمدانی طی دوره 

 قرار گیرد.    موردبررسیاستفاده از سونوگرافی 

 

 تشکر و قدر دانی

پروری مغان  از تمامی کارکنان شرکت کشت و صنعت و دام

کانات پژوهشی در آن ایستگاه از نمودن ام که در زمینه فراهم

 گردد. هیچ کوششی دریغ نکردند، تشکر و قدردانی می
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