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چکیده
هدف از مطالعه حاضر مقایسه دو روش همزمانسازی فحلی در دو شرایط محیطی طبیعی و تنش گرمایی بر عملکرد تولیدمثلی و غلظت هورمونهای استروژن
 کیلوگرم شیر و نوبت زایش یک تا چهار بهطور تصادفی28  رأس گاو هلشتاین با میانگین تولید110  تعداد.و پروژسترون پالسما در گاوهای شیری هلشتاین بود
 در روز هفتم،GnRH  که در این گروه گاوها در روز صفر هورمون،)DO; n= 60(  روش دابل آوسینک-1 در بین یکی از دو روش همزمانی قرار گرفتند؛
،) روی این گاوها تکرار شدGnRH-7d- PGF2α-2d-GnRH-16h-AI(  دریافت کردند و بعد از هفت روز دیگر روش آوسینکGnRH  و در روز نهمPGF2α
 روز دیگر برنامه12  روز دریافت کردند و بعد از14  به فاصلهPGF2α  که در این گروه گاوها دو تزریق هورمون،(PO; n=50(  روش پریسینک آوسینک-2
 درصد گوسالهزایی در گاوهایی که در فصل زمستان همزمان شده بودند بیشتر از. هر دو روش در دو فصل تابستان و زمستان انجام شدند.آوسینک انجام شد
 میانگین تعداد تلقیح بهازای آبستنی در گاوهایی که در فصل زمستان همزمان شده بودند.)P= 0/04 ، درصد18/2  در مقابل36/4( گاوهای گروه فصل تابستان بود
 میانگین غلظت هورمون استروژن و پروژسترون در فصل زمستان بیشتر از فصل.)P=0/02 ، درصد1/74  در مقابل1/46( نسبت به فصل تابستان کمتر بود
 عملکرد تولیدمثلی و غلظت هورمونهای استروژن و پروژسترون در فصل زمستان باالتر از فصل تابستان است، با توجه به نتایج حاصل.)P>0/05( تابستان بود
.و روش همزمانسازی تفاوتی از نظر تأثیر بر عملکرد تولیدمثلی ندارد
. گاوهای شیری، عملکرد تولیدمثلی، دابل اوسیک، تنش گرمایی، پریسینک آوسینک:کلیدواژهها
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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-16hAI) 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

این روش است که موجب شده است این روش توسط

افزایش توان ژنتیکی گاوهای شیری برای تولید شیر

بسیاری از پژوهشگران مورد تأیید قرار گیرد ] .[5در

بیشتر همراه با تغییر مدیریت تغذیهای آنها و همچنین

برنامه آوسینک در آغاز یک تزریق هورمون  GnRHانجام

بزرگترشدن اندازه گلهها از عوامل مؤثر در کاهش

و روز تزریق ،روز صفر در نظر گرفته میشود .روز هفت،

راندمان تولیدمثلی گاوهای شیری محسوب میشود ].[9

پروستاگالندین ) (PGF2αو در روزهای نه یا ده یک بار

راندمان پایین باروری با کاهش تولید شیر دام و همچنین

دیگر  GnRHتزریق میشود و  16ساعت پس از آن،

کاهش تعداد گوساله در طول حیات اقتصادی دام،

گاوها تلقیح مصنوعی میشوند ] .[23پژوهشها نشان

سوددهی گله را کاهش میدهند .همچنین راندمان پایین

میدهد که روش آوسینک زمانی موفقیتآمیز است که

تولیدمثلی یکی از دالیل حذف غیر اختیاری دام بوده و

گاوها در شروع روش آوسینک در مرحله آغازین گامه

سبب کاهش امکان حذفهای اختیاری در گله میشود

لوتئال (روزهای پنج تا  )12باشند ] .[12بنابراین

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

برنامههای پیش همزمانی جهت کنترل چرخههای

تشخیص به موقع و صحیح فحلی سبب تبدیلشدن

تخمدانی قبل از شروع برنامه آوسینک طراحی شده است

روشهای همزمانی فحلی و تخمکریزی به بخش ثابتی

تا باعث بهبود در میزان همزمانی ناشی از برنامه آوسینک

از مدیریت تولیدمثل گلههای گاو شیری شده است ].[13

شوند ] .[21یکی از این روشهای پیش همزمانی روش

یکی از دالیل پایینبودن نرخ آبستنی بهازای تلقیح در

پریسینک-آوسینک ( )POاست که در این روش دو بار

برنامههای همزمانی ،عدم شناخت وضعیت تخمدان و

تزریق  PGF2αبه فاصله  14روز انجام میگیرد و  12روز
PO

شروع برنامههای همزمانی در روزهای تصادفی چرخه

پس از آن آوسینک شروع میشود .عالوه بر برنامۀ

فحلی میباشد .پژوهشگران گزارش نمودهاند که پاسخ

برنامه دابل آوسینک ( )DOنیز مورداستفاده قرار میگیرد

فولیکولهای غالب به تزریقات  [2] GnRHو حضور

که در این روش دو برنامۀ آوسینک بهصورت پیدرپی به

جسم زرد در زمان تزریق  [16] PGF2αاجزای اصلی یک

فاصله هفت روز اجرا میشود و در پایان دومین برنامۀ

برنامه همزمانی موفق را تشکیل میدهند .گزارش شده

آوسینک تلقیح مصنوعی انجام میگیرد ] 14و .[15

است که شروع برنامههای همزمانی در مراحل تصادفی

میزان تولید شیر و میزان باروری گاوهای شیری در

چرخه فحلی ممکن است موجب کاهش نرخ آبستنی شود

شرایط تنش گرمایی کاهش مییابد .بهطوریکه در

که دلیل آن را عدم همزمانی مناسب تخمکریزی در

پژوهشی نرخ آبستنی به میزان  53درصد در فصل تابستان

حدود  30درصد حیوانات عنوان کردند ].[13

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

از سال  1995برنامه همزمانسازی آوسینک

اشتها ،کاهش ماده خشک مصرفی و کاهش بروز

( )ovsynchبهعنوان روشی مؤثر در همزمانی چرخههای

نشانههای فحلی از مهمترین دالیل پایینبودن باروری در

فحلی گاوهای شیری بهصورت گسترده مورداستفاده قرار

تنش گرمایی میباشد ] .[11تنش گرمایی با جلوگیری از

گرفته است .عدم نیاز به تشخیص فحلی ،کاهش فاصله

رشد فولیکولهای غالب غلظت هورمون استروژن در

زایش تا تلقیح ،کاهش شمار روزهای باز ،درمان

خون را کاهش میدهد و باعث کاهش کیفیت تخمک و

کیستهای تخمدانی و نرخگیرایی مناسب از ویژگیهای

رویان میشود ] .[7در کل اثرات تنش گرمایی بر تولیدمثل
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باعث میشود تشخیص فحلی و تلقیح بهموقع انجام نگیرد

آوسینگ و  30راس آن برای روش دابل آوسینک در هر

و اگر هم صورت گیرد تنش گرمایی ممکن است موجب

فصل مورداستفاده قرار گرفتند .جایگاه نگهداری گاوها

مرگ رویان شود .در چنین شرایطی یکی از راهکارهای

بهصورت فری استال و مسقف بود و گاوها روزانه سه بار

کاهش شدت تنش گرمایی بهکاربردن برنامههای

به فاصله هشت ساعت دوشیده میشدند و بهصورت

همزمانسازی تخمکریزی است ].[1

خودکار میزان شیر تولیدی هر گاو ثبت میشد .روزانه دو بار

نشان داده شده است که روشهای پیشهمزمانی

حیوانات با جیره کامالً مخلوط ( )TMRدارای علوفه و

براساس هورمونهای  PGF2αو  GnRHدر مقایسه با

کنسانتره تغذیه شدند .اجزای علوفه جیرهها شامل سیلوی

روشهای پیش همزمانی براساس استفاده از  PGF2αبه

ذرت ،یونجه خردشده ،کاه و اجرای کنسانتره شامل کنجاله

تنهایی ،نرخ آبستنی بهازای تلقیح در گاوهای شیری را

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

افزایش میدهد ] .[14در پژوهشی که در فصل تابستان و

معدنی و ویتامینی بودند .جیرهها براساس میزان تولید شیر

در شریط استرس گرمایی انجام شد ،نشان داده شد که

برای تامین احتیاج مواد مغذی توصیهشده [ ]22برای گاوهای

همزمانسازی فحلی با روش  DOکه یک روش پیش

شیری با میانگین وزنی  650کیلوگرم و میانگین تولید  25تا

همزمانی براساس هورمونهای  PGF2αو  GnRHمیباشد

 35کیلوگرم شیر تنظیم شده بودند و دارای مقادیر مساوی از

در مقایسه با روش  POکه یک روش پیشهمزمانی

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

براساس  PGF2αمیباشد ،نرخ باروری را افزایش داد ].[1

و الیاف نامحلول در شوینده خنثی ( )NDFبودند.

هدف از این آزمایش مقایسه دو روش همزمانسازی

در طول دوره آزمایش در فصل تابستان ،اطالعات

فحلی  POو  DOرا در دو شرایط محیطی طبیعی و تنش

آبوهوایی ایستگاه هواشناسی منطقه برای محاسبه

گرمایی بر میزان باروری و هورمونهای استروژن و

شاخص دما-رطوبت ( )THIمورداستفاده قرار گرفت که

پروژسترون در گاوهای شیری هلشتاین بود.

شامل دما و رطوبت نسبی حداکثر ،حداقل و متوسط
روزانه بود .حداکثر و حداقل شاخص به ترتیب با استفاده

مواد و روشها

از روابط ( )1و ( )2تعیین شد ].[10

این مطالعه در دو فصل متفاوت در فاصله ماههای دی تا

رابطه )1

= THImax

اسفند  96و تیر تا شهریور  97در مجتمع دامپروری شرکت

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

کشت و صنعت و دامپروری مغان انجام شد .تعداد 110

نسبی)[ ( +حداکثر دما × )0/8

رأس گاو هلشتاین با تخمدانهای فعال و با میانگین تولید
شیر حدود  28کیلوگرم در روز و نوبت زایش (یک تا چهار

= THImin

رابطه )2

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

زایش) برای انجام این آزمایش انتخاب و بهصورت تصادفی

نسبی)[ ( +حداقل دما × )0/8

در بین گروههای آزمایشی تقسیم شدند .بهطوریکه  55رأس
گاو برای همزمانسازی در فصل زمستان و  55راس دیگر

برای ارزیابی متریت احتمالی در گاوها در روز هفتم پس

برای همزمانسازی در فصل تابستان بهکار گرفته شد که از

از زایش ،گاوها از طریق لمس راست رودهای موردبررسی

این  55راس گاو 25 ،راس آن برای روش پریسینک

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

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

سالمتی رحم از لحاظ وجود یا عدم وجود عفونتهای

بعد ازگذشت 12-16ساعت پس از تزریق  GnRHدوم

رحمی و ناهنجاریهای احتمالی تخمدانی از قبیل وجود

میباشد .گروه دابل آوسینک ( )DOشامل  60رأس گاو بود

کیستهای تخمدانی و یا وجود تخمدان استاتیک و همچنین

که  30راس در فصل زمستان و  30راس در تابستان همزمان

از نظر وضعیت سرویکس و نمره بدنی مورد ارزیابی قرار

شدند .زمان شروع این روش همزمانسازی حدود  40تا 42

گرفتند .درصورت عدم وجود مشکل در رحم و برگشت

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

رحم به وضعیت قبل از زایش و تأیید دامپزشک ایستگاه

زایش پایان یافت .روش  DOشامل تزریقات

متوالی GnRH

برای آبستنی بعدی ،روشهای همزمانسازی مورداستفاده

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

قرار گرفتند .گاوهایی که دچار کیستهای تخمدانی ،اسهال

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

یا لنگش میشدند از ادامه آزمایش خارج و گاوهای جدیدی

اجباری بعد از گذشت 12-16ساعت پس از تزریق

GnRH

جایگزین آنها شد .گاوهایی که دارای مشکالت رحمی و

چهارم انجام گرفت .در این برنامهها در هر بار تزریق گاوها

تخمدانی داشتند پس از طی دوره درمان و دوره انتظار

 25میکروگرم آنالوگ ( GnRHگنادورلین ،آالرلین استات،

اختیاری که حدود  50روز بود ،همزمانسازی میشدند.

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان) و  500میکروگرم

فحلیابی در گلهها از طریقمشاهدهای توسط مأمور فحلیاب

آنالوگ ( PGF2αکلوپرستنول سدیم ،ساخت شرکت

و بهمدت  3بار در روز و هر بار  30دقیقه برای هر گله

داروسازی نصر) را بهصورت عضالنی دریافت نمودند.

انجام میشد .تلقیح گاوها توسط دو مأمور تلقیح انجام شدند

گاوهای همزمان شده در هر روش بعد از مشاهده عالیم

و گلهها بهصورت تمام وقت تحت نظارت دامپزشک بود.

فحلی مطابق برنامه  AM/PMتلقیح شدند .مالک

GnRH

گروه پریسینک/آوسینک ( )POشامل  50رأس گاو بود

فحلیابی ،فحلی ایستا بود .در هر دو روش همزمانسازی،

که  25راس در فصل زمستان و  25راس در تابستان همزمان

تشخیص آبستنی با روش لمس رکتال بین روزهای  40تا

شدند .زمان شروع این روش همزمانسازی حدود  30تا 32

 45بعد از تلقیح مصنوعی انجام شد .روشهای

روز پس از زایش بود .روش  POشامل تزریقات متوالی

همزمانسازی پری سینک/آوسینک و دابل آوسینک در

( PGF2αروزصفر)( PGF2α2 ،روز ( GnRH ،)14روز

شکل ( )1آورده شده است.

شکل  .1روشهای همزمانسازی پری سینک/آوسینک و دابل آوسینک
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در این آزمایش یک مرحله خونگیری در هر فصل از
تمامی گاوهای هر گروه آزمایشی در زمان قبل از تلقیح

اثر نوبت زایش؛  ،Eاثر تصادفی حیوان؛  ،Tاثرات ثابت
تیمار و  ،eاثرات اشتباه آزمایشی است

مصنوعی انجام شد و هورمونهای استروژن و پروژسترون

دادههای مربوط به صفت تعداد تلقیح بهازای آبستنی و

مورد اندازهگیری قرار گرفت .خونگیری در ساعات اولیه

غلظت هورمونها بهصورت فاکتوریل  2×2بر پایه طرح

روز و قبل از تلقیح مصنوعی به میزان  5میلیلیتر از طریق

کامال تصادفی براساس رابطه ( )4توسط برنامه  SASو با

سیاهرگ دمی و بهوسیله لولههای ونوجکت شش

استفاده از رویه  GLMتجزیه و میانگینها با استفاده از

میلیلیتری دارای ماده ضد انعقاد  EDTAانجام گرفت.

آزمون توکی در سطح آماری پنج درصد مقایسه شدند.

لولههای حاوی خون با استفاده از فالسک سیار حاوی یخ

رابطه )4

yijk= µ+Ai+Bj +(AB)ij +eijk

در زمان کمتر از یک ساعت به آزمایشگاه منتقل شدند و

که در این رابطه ،yijk ،مشاهدات؛  ،µمیانگین کل؛ ،Ai

سرم نمونههای خون توسط دستگاه سانتریفوژ (مدل

اثر iامین فصل عامل ( Aفصول زمستان و تابستان)؛ ،Bj

 ،5430شرکت  Eppendorfساخت کشور آلمان) با دور

اثر Jامین روش عامل ( Bروشهای  POو )DO؛ ،ABij

 3500دور در  15دقیقه جدا شدند و درون

اثر متقابل iامین فصل عامل  Aو Jامین روش عامل  Bو

میکروتیوبهای  1/5میلیلیتری منتقل شدند و تا زمان

 ،eijkاثرات اشتباه آزمایشی است.

اندازهگیری هورمونها در فریزر با دمای  -20درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .در آزمایشگاه جامع تحقیقات

نتایج

دانشگاه علوم پزشکی تبریز غلظت هورمونهای استروژن

میانگین حداکثر و حداقل دما در طول اجرای این آزمایش

Stat Fax

بهترتیب برابر با  38/15و  22/44درجه سانتیگراد و

 3200ساخت کشور آمریکا) و با استفاده از کیتهای

حداکثر و حداقل رطوبت نسبی بهترتیب برابر با  80/57و

استروژن (کیت  DRGساخت کشور آلمان ،شماره کیت

 26/58بودند .همچنین حداکثر شاخص دمایی -رطوبتی

 )EIA-2693و پروژسترون (کیت DRGساخت کشور

برابر با  ،91/73حداقل این شاخص برابر با  71/88و

آلمان ،شماره کیت  )EIA-1561اندازهگیری شد .این

میانگین آن برابر با  86/16بودند .نمودار تغییرات شاخص

کیتها مخصوص دامهای بزرگ بودند.

دمایی -رطوبتی ( )THIدر این پژوهش در شکل ()2

و پروژسترون بهوسیله دستگاه االیزا ریدر (مدل

دادههای صفر و یک براساس رابطه ( )3توسط

آورده شده است .دادههای دما و رطوبت در این آزمایش

نرمافزار آماری ( SASنسخه  )9/4و با استفاده رویه

از ایستگاه هواشناسی پارسآباد استان اردبیل گرفته شدند.

 GLIMMIXتجزیه شدند.

براساس مطالعات انجامشده مقدار شاخص بهدستآمده

رابطه )3

در این مطالعه نشاندهنده تنش گرمایی شدید در طول

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

در این رابطه ،Y ،مشاهدات؛  ،µمیانگین کل؛  ،Aاثر
فصل؛  ،Bاثر روش همزمانسازی؛ ) ،(A×Bاثر متقابل
فصل و روش همزمانسازی؛  ،Cاثر میزان تولید شیر؛ ،D

انجام این مطالعه در فصل تابستان بود.
نتایج اثرات اصلی فصل و روش همزمانسازی فحلی
روی شاخصهای تولیدمثلی در جدول ( )1آورده شده
است .در این آزمایش نرخ فحلی و نرخ آبستنی تحت
تأثیر فصل و روش همزمانسازی قرار نگرفت.
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شکل  .2منحنی حداقل ،متوسط و حداکثر شاخص دمایی -رطوبتی در فصل تابستان
درصد گوسالهزایی تحت تأثیر اثر فصل قرار گرفت و

آوسینک به مرحله چرخۀ تخمدانی در زمان اولین

این شاخص در گاوهایی که در فصل زمستان همزمان

تزریق  GnRHبستگی دارد ] .[14گزارش شده است

شده بودند بیشتر از گاوهای گروه فصل تابستان بود

که روزهای پنج تا  12چرخۀ تخمدانی یعنی مراحل

( 36/4در مقابل  18/2درصد .)P=0/04 ،اما این صفت

آغازین فاز لوتئال مناسبترین زمان برای آغاز برنامه

تحت تأثیر روش همزمانسازی قرار نگرفت (.)P=0/67

آوسینک به شمار می آید .در پژوهشی گزارش شد که

میانگین تعداد تلقیح بهازای آبستنی در گاوهایی که در

آغاز برنامه آوسینک در روزهای پنج تا نه چرخۀ

فصل زمستان همزمان شده بودند (تعداد تلقیح )1/46

تخمدانی ،نرخ باروری در گله را نسبت به دیگر

نسبت به گاوهایی که در فصل تابستان همزمان شدند

روزهای چرخۀ تخمدانی افزایش میدهد ] .[12بنابراین

( 1/46در مقابل  1/74تلقیح )P=0/02 ،کمتر بود .اما

به منظور قرارگرفتن گاوها در مرحله دای استروس

روش همزمانسازی تفاوت معنیداری روی صفت تعداد

چرخه تخمدانی ،چندین برنامۀ پیش هم زمانی توسط

تلقیح بهازای آبستنی نداشت .اثرات متقابل بین فصل و

پژوهش گران طراحی شد تا میزان هم زمان شدن حیوانات

روش همزمانسازی بر شاخصهای تولیدمثلی گاوها در

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

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

روشهای پیشهم زمانی چرخههای فحلی روش

روش همزمانسازی بین گروهها معنیدار نبود.

پری سینک-آوسینک ( )POمی باشد .در آزمایشی درصد

همانطورکه در جدول ( )3مشاهده میشود میانگین

گیرایی در گاوهایی که با روش  POهم زمان شده بودند

غلظت هورمون استروژن و پروژسترون در فصل زمستان

در مقایسه با روش آوسینک  50درصد افزایش نشان داد

بیشتر از فصل تابستان بود و تفاوت معنیداری بین این

] .[11روش  POبا پاک سازی بهتر محیط رحمی و

دو گروه مشاهده شد ( .)P>0/05اثرات متقابل بین فصل

هم چنین با افزایش موج های فولیکولی قبل از اولین

و روش همزمانسازی فحلی روی غلظت هورمونهای

تلقیح می تواند بر نرخ باروری گاوها تأثیر مثبتی داشته

استروژن و پروژسترون معنیدار نبود (جدول .)4

باشد و پژوهش گران نشان داده اند که با افزایش تعداد
سیکل ها در دوره انتظار اختیاری و قبل از اولین تلقیح،

بحث

احتمال آبستنی گاوها با کم ترین تعداد تلقیح افزایش

پژوهش گران نشان دادهاند که موفقیت در برنامۀ

خواهد یافت ].[26
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جدول  .1اثرات اصلی روش همزمانسازی فحلی و فصل روی برخی شاخصهای تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین
فصل

صفت مورد مطالعه

P-Value

روش همزمانسازی

زمستان

تابستان

DO

PO

فصل روش

نرخ فحلی ]درصد (تعداد بر تعداد

کل)[

)38/55( 69/1

)31/55( 54/4

)36/60( 60/0

)33/50( 66/0

0/41 0/39

نرخ آبستنی ]درصد (تعداد برتعداد

کل)[

)22/55( 40/0

)14/55( 25/4

)20/60( 33/3

)16/50( 32/0

0/91 0/11

a

b

نرخ گوسالهزایی ]درصد (تعداد بر تعداد

کل)[

)20/55( 36/4

)10/55( 18/2

)28/60( 46/7

)12/50( 24/0

0/67 0/04

1/74a

1/62

1/58

0/76 0/02

1/46b

تعداد تلقیح بهازای آبستنی

 :a-bتفاوت میانگینها در هر ردیف با حروف نامشابه معنیدار است (.)P>0/05
 :DOدابل آوسینک :PO ،پریسینک آوسینک.

جدول  .2اثرات متقابل روش همزمانسازی فحلی و فصل روی برخی شاخصهای تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین
اثرات متقابل فصل و روش همزمانسازی

صفت موردمطالعه
نرخ فحلی ]درصد (تعداد بر تعداد

زمستان
کل)[

نرخ آبستنی ]درصد (تعداد بر تعداد

کل)[

نرخ گوسالهزایی ]درصد (تعداد بر تعداد

PO

زمستان

DO

تابستان

PO

تابستان

P-value

DO

)17/25( 68

)21/30( 70

)16/25( 64

)15/30( 50

0/42

)10/25( 40

)12/30( 40

)6/25( 24

)8/30( 26/7

0/88

)8/25( 32

)12/30( 40

)4/25( 16

)6/30( 20

0/62

1/48

1/43

1/68

1/80

0/50

کل)[

تعداد تلقیح بهازای آبستنی
 :DOدابل آوسینک :PO ،پریسینک آوسینک.

جدول  .3اثرات اصلی روش همزمانسازی فحلی و فصل بر غلظت هورمونهای استروژن و پروژسترون در گاوهای شیری هلشتاین
هورمون
استروژن (پیکوگرم در میلیلیتر)
پروژسترون (نانوگرم در میلیلیتر)

فصل

SEM

زمستان

تابستان

79/2a

62/5b

3/83

a

b

0/27

3/27

2/18

روش همزمانسازی
DO

PO

66/1

75/6
2/97

2/48

SEM

3/70
0/27

P-Value

فصل

روش

0/002

0/083

0/005

0/193

 :a-bتفاوت میانگین ها در هر ردیف با حروف نا مشابه معنیدار است (.)P>0/05
 :SEMمیانگین خطای استاندارد
 :DOدابل آوسینک :PO ،پریسینک آوسینک

جدول  .4اثرات متقابل روش همزمانسازی فحلی و فصل بر غلظت هورمونهای استروژن و پروژسترون در گاوهای شیری هلشتاین
اثرات متقابل فصل و روش همزمانسازی

SEM

P-value

استروژن (پیکوگرم در میلیلیتر)

83/2

75/2

67/9

0/57

5/66

0/79

پروژسترون (نانوگرم در میلیلیتر)

3/64

2/90

2/31

2/05

0/38

0/52

هورمون

زمستان

PO

زمستان

DO

تابستان

 :SEMمیانگین خطای استاندارد
 :DOدابل آوسینک :PO ،پریسینک آوسینک
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PO

کردند که تفاوتی در نرخ باروری و تعداد تلقیح بهازای

گزارش شده است که تزریقات  PGF2αدر برنامه

اثرات مثبتی در کنترل آندومتریت دارد .با تزریق این

آبستنی در دو روش  DOو  POوجود نداشت ،که این

هورمون پس از زایمان جسم زرد تحلیل رفته و اثرات

نتایج با نتایج پژوهش حاضر مطابقت داشت ].[13

پروژسترونی از بین میرود و اثرات استروژنی ایجاد

مشخص شده است که استفاده از پیش همزمانی قبل از

میشود که منجربه افزایش مکانیسمهای دفاعی در رحم

آغاز روش آوسینک باعث افزایش تعداد گاوهایی میشود

میشود .از طرفی  PGF2αبا افزایش انقباضات رحمی نیز،

که چرخۀ فحلی آنها در مرحله دایاستروس قرار

روش PO

گرفتهاند که این امر موجب افزایش نرخ آبستنی بهازای

جهت افزایش بازدة تولیدمثلی روش آوسینک ،از روش

تلقیح در این گاوها میشود ] .[6پیشهمزمانکردن

دابل آوسینک ( )DOاستفاده شده است ] 14و  .[15در این

چرخههای فحلی با استفاده از هورمون  PGF2αقبل از

برنامههای پیشهمزمانی جسم زرد بالغی در زمان آغاز

آغاز برنامه آوسینک منجربه افزایش میزان تخمکریزی در

برنامه آوسینک بهوجود میآید که باعث باالرفتن غلظت

پاسخ به اولین تزریق  GnRHدر این برنامه میشود ].[21

پاکسازی رحم را تسهیل میکند ] .[3عالوه بر

هورمون پروژسترون در زمان رشد فولیکول میشود که

در این مطالعه در زمان تلقیح میزان غلظت پروژسترون

این امر عملکرد تولیدمثلی حیوان و درصد باروری را

خون در دامهایی که با روش  DOهمزمان شده بودند

افزایش میدهد ] .[20بهطوریکه در آزمایشی گاوهایی که

نسبت به گروه  POکاهش نشان داد هر چند این تفاوت از

با برنامه آوسینک همزمان شده بودند نسبت به گروههای

نظر آماری معنیدار نبود .باالبودن میزان پروژسترون خون

 POو  DOدرصد گیرایی کمتری در روز  32و روز 60

در زمان تلقیح بهعلت نداشتن پسروی کامل جسم زرد

پس از تلقیح داشتند ] .[11همچنین در آن پژوهش در

موجب کاهش نرخ باروری در گاوهای شیری میشود

روش آوسینک قطر فولیکول تخمکریزیکننده نسبت به

] .[15باالبودن هورمون پروژسترون در زمان تلقیح

سایر روشها کوچکتر بود و میزان غلظت هورمون

میتواند گیرندههای هورمون استروژن ،اکسیتوسین و

پروژسترون در گاوهایی که پیش همزمانی شده بودند

آنژیوتنسین  IIدر رحم را کاهش دهد که این امر

نسبت به گروه آوسینک بیشتر بود اما میزان آبستنی از

جابهجایی اسپرم در دستگاه تناسلی حیوان ماده را دچار

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

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

آوسینک و گروههای  POو  DOمعنیدار نبود .گزارش

همچنین پسروی ناقص جسم زرد و یا تأخیر در پسروی

شده است که روش  DOنرخ آبستنی را  20درصد نسبت

جسم زرد بر تولید استروژن و پالسهای  LHتأثیر منفی

به آوسینک افزایش داد ].[17

دارد و فرایند طبیعی آزادشدن تخمک را با مشکل روبه رو

در مطالعه حاضر تفاوتی در نرخ فحلی ،نرخ آبستنی و

خواهد کرد ] .[4پیشهمزمانکردن باعث میشود تا

نرخ گوسالهزایی در دو روش همزمانسازی فحلی  POو

بیشتر گاوها در آغاز روش آوسینک در گامه دایاستروس

 DOمشاهده نشد .در آزمایشی نتیجه گرفتند که روش

قرار بگیرند که این مرحله مناسبترین گامه برای گاوهای

 DOدر گاوهای چند نوبت زایش در مقایسه با روش ،PO

شیری در شروع روش آوسینک است ].[27

نرخ باروری را بهبود داد ،که با نتایج این آزمایش

برنامههای همزمانسازی فحلی و تلقیح در زمان ثابت

همخوانی نداشت ] .[25در پژوهش دیگری گزارش

در دامهای پرتولید و چند شکم زایش و همچنین در
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مقایسه دو روش همزمانسازی فحلی در دو فصل تابستان و زمستان بر میزان باروری و فراسنجههای خونی گاوهای شیری هلشتاین

شرایط تنش گرمایی که دامها نشانههای فحلی را بهخوبی

تولیدمثلی در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

نشان نمیدهند پیشنهاد شده است .در اثر تنش گرمایی

پیشنهاد میشود دیگر روشهای همزمانسازی فحلی نیز

احتمال تشخیص فحلی توسط فحلیاب کاهش مییابد

موردآزمایش قرار گیرد و از بین آنها مناسبترین روش

بنابراین استفاده از برنامههای همزمانسازی فحلی بهعلت

انتخاب شده و مورداستفاده قرار گیرد .همچنین پاسخهای

کاهش وابستگی به فحلیابی باعث افزایش نرخ باروری در

تخمدانی طی دوره همزمانسازی و دوره آبستنی با

گله میشود ] .[19در این پژوهش غلظت هورمونهای

استفاده از سونوگرافی موردبررسی قرار گیرد.

استروژن و پروژسترون در گاوهای همزمانشده در فصل
تابستان کمتر از گاوهای همزمانشده در فصل زمستان

تشکر و قدر دانی

بود .نشان داده شده است که در شرایط تنش گرمایی

از تمامی کارکنان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

بهدالیلی همچون کاهش مصرف خوراک و افزایش

که در زمینه فراهمنمودن امکانات پژوهشی در آن ایستگاه از

کورتیزول میزان ترشح هورمون  LHکاهش مییابد و رشد

هیچ کوششی دریغ نکردند ،تشکر و قدردانی میگردد.

و تکامل جسم زرد و بهدنبال آن آبستنی را تحت تأثیر قرار
میدهد ] .[7همچنین کاهش ترشح هورمون  LHدر اثر

تعارض منافع

تنش گرمایی باعث کاهش تولید هورمون استروژن در

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.

سلولهای گرانولوزا و تیکای فولیکولهای بالغ شده که
این امر منجربه بروز ضعیف فحلی در حیوان میشود.
همچنین تغییرات هورمونی که در شرایط تنش گرمایی
ایجاد میشوند ،میتواند کیفیت تخمک و رویان را پایین
آورد ].[7
بهطورکلی ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در
صفات نرخ فحلی ،نرخ آبستنی و نرخ گوسالهزایی دو
روش  POو  DOتفاوت معنیداری با هم نداشتند هرچند
میانگین این شاخصها در روش  DOبیشتر از روش

PO

بود .گاوهایی که در فصل زمستان همزمان شده بودند
نسبت به فصل تابستان نرخ فحلی ،نرخ آبستنی و نرخ
گوسالهزایی باالیی نشان دادند و تعداد تلقیح بهازای
آبستنی در فصل زمستان نسبت به تابستان کمتر بود.
باالبودن میانگین این صفات در فصل زمستان را میتوان
به بیشتربودن غلظت هورمونهای استروژن و پروژسترون
در زمان تلقیح نسبت داد که از نظر آماری نسبت به فصل
تابستان معنیدار بودند .بهمنظور بهبود کارایی شاخصهای
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