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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی سه زمان مختلف شروع اوسینک پس از تلقیح بدون در نظـر گـرفتن وضـعیت آبسـتنی بـراي      

بـا میـانگین تولیـد    (راس گاو هلشـتاین  450تعداد. بود، از دست رفتن آبستنی و باروري زمانیهمهاي روي شاخصتلقیح دوباره 
. هاي زایش دو تا چهار انتخاب شدند و به صورت تصادفی در بین سه گروه قرار گرفتنـد با شکم) کیلوگرم در روز30بیشتر ازشیر 
شـروع پروتکـل   ) 2پس از تلقیح، 25روع پروتکل از روز  ش) 1: هاي آزمایشی بر اساس زمان شروع پروتکل عبارت بودند ازگروه

ها در زمان شروع پروتکل بـدون توجـه بـه وضـعیت     همه دامپس از تلقیح32شروع پروتکل از روز ) 3پس از تلقیح و 28از روز 
در صورت منفی بودن نتیجه آبسـتنی هفـت روز بعـد از دریافـت     ،دریافت کردند)GnRH(هورمون آزادکننده گوناودتروپین آبستنی
GnRH ساعت بعد از آن 56اول پروستاگلندین تزریق شد وGnRH   سـاعت پـس از   16دوم و به صـورت میـانگینGnRH دوم

تأییـد و ) پـس از تلقـیح  32±3روز (از اولتراسونوگرافی براي تعیین پاسخ به سه تزریق اوسینک، تشخیص آبستنی . تلقیح شدند
زمـان شـروع   تـأثیر اوسـینک تحـت   و دوماولGnRHنتایج نشان داد پاسخ بـه  . استفاده شد) پس از تلقیح65±4روز (آبستنی 
نسـبت بـه روز   ،شروع شده بود) درصد0/74(32در روز اوسینک در گروهی که پروتکل ). P=03/0(گرفتقرار اوسینکپروتکل 

شروع شده بود نسبت بـه دو  32در گروهی که پروتکل در روز ). P= 03/0(بیشتر بود ) درصد0/50(28و روز ) درصد0/46(25
25پس از تلقیح نسبت بـه روز  32شروع اوسینک در روز ). P= 02/0(بیشتر بود اول اوسینک GnRHدرصد پاسخ به زمان دیگر 

طورکلی شروع به. افزایش داد) P= 01/0(آّبستنی تأییدو تست ) P= 02/0(را در اولین تست آبستنی پس از درصد گیرایی28و 
.بارروي را در گاوهاي شیري افزایش دادزمانیهمهاي با بهبود شاخصتلقیح پس از 32اوسینک در روز 

دوبارهزمانیهماوسینک، اولتراسونوگرافی، گاو هلشتاین، : هاي کلیديواژه

مقدمه
فاصله زایش تا آبستنی یا روزهاي باز شاخص بسیار خوبی 

. هاي گـاو شـیري اسـت   براي سنجش موفقیت تولید مثلی گله
،اجزایی از مدیریت تولیدمثل قـرار دارد تأثیرتحت روزهاي باز

،2و نـرخ گیرایـی  ، نرخ فحـل یـابی  1دوره انتظار اختیاري: مثل
با کاهش تولید روزانـه یـک گـاو شـیري،    روزهاي بازافزایش

ایـن شـاخص   کـه از آنجـا . کاهـد سود آوري گـاوداري را مـی  
عملکرد تولیدمثلی گاوهاي شیري محسوب می شود ي چکیده

تغییـر در  تـأثیر و ارتباط بسیاري بـا سـودآوري گـاوداري دارد،    
در سـودآوري گـاوداري در بسـیاري از مطالعـات     روزهاي بـاز  

اگرچه نتایج مطالعات متفاوت است ولی . )1(بررسی شده است
ـ دارند که افزایش تأکیدبیشتر مطالعات  ان روزهاي باز سبب زی

گاوهایی که به دنبـال اولـین   ). 1،18(شود اقتصادي گاودار می
انـد بایـد بـراي حفـظ کـارایی      تلقیح، غیرآبستن گزارش شـده 

بـا توجـه بـه    ن بنـابرای . تولیدمثلی در زمان مناسبی تلقیح شوند
دوبـاره یزمـان هـم پروتکـل هـایی بـراي    مرحله چرخه فحلی 

. )2(شـده اسـت  ابـداع  بندي شـده تلقیح زمانو ریزيتخمک
بـراي کـاهش   دوبـاره زمـانی هـم هاي از روشمعمول طور به

شـود  نرخ آبستنی اسـتفاده مـی  فاصله بین تلقیحات و افزایش 
دوباره به فاصله تلقیح زمانیهمفاصله بین تلقیح و شروع ).8(

احتمـــــال .بســـــتگی داردتـــــا تشـــــخیص آبســـــتنی 
جسـم  يروپسزمان اول، GnRH3بهدر پاسخ ریزي تخمک

ــدت زرد،  ــب م ــول غال ــدگاري فولیک ــت مان درصــد و در نهای

کـه دام در چـه روزي از چرخـه    به ایـن بستهفحلی زمانیهم
).11،19،21(متفاوت استباشد 

دوباره روش زمانیهمهاي بسیار رایج در یکی از روش
هفت روز قبل از GnRHشامل یک تزریق (56اوسینک 

ساعت پس از GnRH56پروستاگلندین و یک تزریق 
GnRHساعت پس از 16در حپروستاگلندین و در نهایت تلقی

چرخه 9تا 5آغاز اوسینک در فاصله روزهاي ). 5(است) دوم
کمتر از(اول اوسینک GnRHفحلی سبب افزایش پاسخ به 

علت این بهبود پاسخ ایجاد یک ،)24(خواهد شد ) درصد90
و وجود جسم زرد ) GnRH)10موج فولیکولی بعد از تزریق 

)12(و سانتوز گالو). 3(در زمان تزریق پروستاگلندین است 
سبب اول اوسینک GnRHافزایش پاسخ به گزارش کردند 

. شدافزایش نرخ آبستنی 
زمانیهمغلظت پروژسترون در زمان شروع پائین بودن 

در زمان شروع . دوباره با کاهش باروري در ارتباط است
درصد از گاوها فاقد 26تا 15بین ،اوسینک پس از تلقیح

رشدبه که اي غلظت پایین پروژسترون بودند جسم زرد یا دار
ریزي در محیط داراي غلظت کم فولیکول پیش از تخمک

با کامل فولیکول در محیط ت). 23(گردیدمنجرپروژسترون 
کاهش پروژسترون با کاهش کیفیت رویان و غلظت کم 

).25(باروري در گاوهاي شیري در ارتباط است 
در مراحل تصادفی چرخهزمانیهمهاي شروع برنامه

این دلیل و فحلی ممکن است موجب کاهش نرخ آبستنی شود
1- Voluntary Waiting Period 2- Conception Rate 3- Gonadotropin-releasing hormone
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ها در زمان شروع پروتکل بـدون توجـه بـه وضـعیت     همه دامپس از تلقیح32شروع پروتکل از روز ) 3پس از تلقیح و 28از روز 
در صورت منفی بودن نتیجه آبسـتنی هفـت روز بعـد از دریافـت     ،دریافت کردند)GnRH(هورمون آزادکننده گوناودتروپین آبستنی
GnRH ساعت بعد از آن 56اول پروستاگلندین تزریق شد وGnRH   سـاعت پـس از   16دوم و به صـورت میـانگینGnRH دوم

تأییـد و ) پـس از تلقـیح  32±3روز (از اولتراسونوگرافی براي تعیین پاسخ به سه تزریق اوسینک، تشخیص آبستنی . تلقیح شدند
زمـان شـروع   تـأثیر اوسـینک تحـت   و دوماولGnRHنتایج نشان داد پاسخ بـه  . استفاده شد) پس از تلقیح65±4روز (آبستنی 
نسـبت بـه روز   ،شروع شده بود) درصد0/74(32در روز اوسینک در گروهی که پروتکل ). P=03/0(گرفتقرار اوسینکپروتکل 

شروع شده بود نسبت بـه دو  32در گروهی که پروتکل در روز ). P= 03/0(بیشتر بود ) درصد0/50(28و روز ) درصد0/46(25
25پس از تلقیح نسبت بـه روز  32شروع اوسینک در روز ). P= 02/0(بیشتر بود اول اوسینک GnRHدرصد پاسخ به زمان دیگر 

طورکلی شروع به. افزایش داد) P= 01/0(آّبستنی تأییدو تست ) P= 02/0(را در اولین تست آبستنی پس از درصد گیرایی28و 
.بارروي را در گاوهاي شیري افزایش دادزمانیهمهاي با بهبود شاخصتلقیح پس از 32اوسینک در روز 

دوبارهزمانیهماوسینک، اولتراسونوگرافی، گاو هلشتاین، : هاي کلیديواژه

مقدمه
فاصله زایش تا آبستنی یا روزهاي باز شاخص بسیار خوبی 

. هاي گـاو شـیري اسـت   براي سنجش موفقیت تولید مثلی گله
،اجزایی از مدیریت تولیدمثل قـرار دارد تأثیرتحت روزهاي باز

،2و نـرخ گیرایـی  ، نرخ فحـل یـابی  1دوره انتظار اختیاري: مثل
با کاهش تولید روزانـه یـک گـاو شـیري،    روزهاي بازافزایش

ایـن شـاخص   کـه از آنجـا . کاهـد سود آوري گـاوداري را مـی  
عملکرد تولیدمثلی گاوهاي شیري محسوب می شود ي چکیده

تغییـر در  تـأثیر و ارتباط بسیاري بـا سـودآوري گـاوداري دارد،    
در سـودآوري گـاوداري در بسـیاري از مطالعـات     روزهاي بـاز  

اگرچه نتایج مطالعات متفاوت است ولی . )1(بررسی شده است
ـ دارند که افزایش تأکیدبیشتر مطالعات  ان روزهاي باز سبب زی

گاوهایی که به دنبـال اولـین   ). 1،18(شود اقتصادي گاودار می
انـد بایـد بـراي حفـظ کـارایی      تلقیح، غیرآبستن گزارش شـده 

بـا توجـه بـه    ن بنـابرای . تولیدمثلی در زمان مناسبی تلقیح شوند
دوبـاره یزمـان هـم پروتکـل هـایی بـراي    مرحله چرخه فحلی 

. )2(شـده اسـت  ابـداع  بندي شـده تلقیح زمانو ریزيتخمک
بـراي کـاهش   دوبـاره زمـانی هـم هاي از روشمعمول طور به

شـود  نرخ آبستنی اسـتفاده مـی  فاصله بین تلقیحات و افزایش 
دوباره به فاصله تلقیح زمانیهمفاصله بین تلقیح و شروع ).8(

احتمـــــال .بســـــتگی داردتـــــا تشـــــخیص آبســـــتنی 
جسـم  يروپسزمان اول، GnRH3بهدر پاسخ ریزي تخمک

ــدت زرد،  ــب م ــول غال ــدگاري فولیک ــت مان درصــد و در نهای

کـه دام در چـه روزي از چرخـه    به ایـن بستهفحلی زمانیهم
).11،19،21(متفاوت استباشد 

دوباره روش زمانیهمهاي بسیار رایج در یکی از روش
هفت روز قبل از GnRHشامل یک تزریق (56اوسینک 

ساعت پس از GnRH56پروستاگلندین و یک تزریق 
GnRHساعت پس از 16در حپروستاگلندین و در نهایت تلقی

چرخه 9تا 5آغاز اوسینک در فاصله روزهاي ). 5(است) دوم
کمتر از(اول اوسینک GnRHفحلی سبب افزایش پاسخ به 

علت این بهبود پاسخ ایجاد یک ،)24(خواهد شد ) درصد90
و وجود جسم زرد ) GnRH)10موج فولیکولی بعد از تزریق 

)12(و سانتوز گالو). 3(در زمان تزریق پروستاگلندین است 
سبب اول اوسینک GnRHافزایش پاسخ به گزارش کردند 

. شدافزایش نرخ آبستنی 
زمانیهمغلظت پروژسترون در زمان شروع پائین بودن 

در زمان شروع . دوباره با کاهش باروري در ارتباط است
درصد از گاوها فاقد 26تا 15بین ،اوسینک پس از تلقیح

رشدبه که اي غلظت پایین پروژسترون بودند جسم زرد یا دار
ریزي در محیط داراي غلظت کم فولیکول پیش از تخمک

با کامل فولیکول در محیط ت). 23(گردیدمنجرپروژسترون 
کاهش پروژسترون با کاهش کیفیت رویان و غلظت کم 

).25(باروري در گاوهاي شیري در ارتباط است 
در مراحل تصادفی چرخهزمانیهمهاي شروع برنامه

این دلیل و فحلی ممکن است موجب کاهش نرخ آبستنی شود
1- Voluntary Waiting Period 2- Conception Rate 3- Gonadotropin-releasing hormone

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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درصد حیوانات 30ریزي در حدود تخمکاین است که کاهش
با توجه به اینکه در اکثر موارد فاصله .مناسب نداردزمانیهم

به همین ) 22(روز است 23بین دو تلقیح در گاوهاي شیري 
که به احتمال گاوها در سه زمان 32و 28،  25دلیل روزهاي 

اثرات این سه انتخاب شد وقرار داشتندمختلف چرخه فحلی
باروري گاوهاي هلشتاین و زمانیهمهاي شاخصبر زمان 

.مورد بررسی قرار گرفت

هامواد و روش
یکی از در 1394سال تابستان بهار و این پژوهش در 

هاي تابعه هلدینگ دامپروري شیر و گوشت پارس در گاوداري
نگهداري شده 1اوها در فري استالگ. استان مازندران اجرا شد

براي کنترل درجه حرارت همه . و دسترسی آزاد به آب داشتند
رنامه ـب. هاي داراي تهویه نگهداري شدندگاوها در جایگاه

اي دامپزشکی گاوهاي آزمایشی، فهرست تزریقات ــازدیدهــب
و زمان انجام معاینات دامپزشکی و تشخیص آبستنی به 

همچنین از . نرم افزار مدیران استخراج شدباصورت روزانه 
هاي شروع پروتکل، این نرم افزار براي پیگري و ثبت زمان

هاي انجام هاي تولیدمثلی، زمانثبت و استخراج شاخص
و ثبت و استخراج وضعیت سالمت حیوانات سونوگرافی 

حیوانات دوبار در روز با جیره کامالً مخلوط حاوي . استفاده شد
یونجه خرد شده، سیلوي ذرت، سویا برشته، کنجاله سویا و 

ها داراي جیره. مخلوط مواد معدنی و ویتامینی تغذیه شدند
هاي مساوي از ماده خشک، انرژي قابل متابولیسم، غلظت

ین خام و چربی بوده و بر اساس جدول احتیاجات غذایی پروتئ
کیلوگرم و میانگین 650براي گاوهاي شیري با میانگین وزنی 

5/3کیلوگرم با درصد چربی تصحیح شده 35تا 30تولید شیر 
گاوها سه نوبت در روز در فواصل هشت . درصد تنظیم شد

ساعت شیردوشی شدند و مجموع شیر سه نوبت به عنوان 
.  ورد روزانه ثبت شدرک

با (س گاو هلشتاین رأ450بر اساس سوابق مامایی  
با نوبت زایش ) کیلوگرم در روز30بیشتر ازشیر میانگین تولید 

انتخاب شدند و 100- 200دو تا چهار و با روزهاي شیردهی 
شروع) 1: به صورت تصادفی در یکی از سه گروه آزمایشی

28روزازاوسینکشروع) 2تلقیح،ازپس25روزازاوسینک
تلقیح، ازپس32روزازاوسینکشروع) 3وتلقیحازپس

ها در زمان شروع اوسینک بدون توجه به همه دام. قرار گرفتند
گرم میلی100گونادرولین استات، (GnRHوضعیت آبستنی 

) لیتر، شرکت پارنل، السکاندریا، استرالیامیلی/ گونادرولین
پس از تلقیح با استفاده از30±2در روز ،کردنددریافت
پروببهمجهز) استرالیا،BCF(سونوگرافیاولترادستگاه

تشخیص آبستنی انجام شد و مگاهرتز5/7رکتومیداخل
اول، GnRHگاوهاي غیرآبستن هفت روز بعد از دریافت 

2PGF2α) ،گرم کلوپروسنتولمیلی250کلوپروسنتول /
ساعت بعد 56و ) لیتر، شرکت پارنل، السکاندریا، استرالیامیلی

ساعت 16دوم دریافت و به صورت میانگین GnRHاز آن 
به منظور بررسی پاسخ سه . دوم تلقیح شدندGnRHپس از 

)دومGnRHوPGF2αاول،GnRH(تزریق اوسینک 
گاو در هر تیمار با دستگاه اولتراسونوگرافی 50هاي تخمدان

32±3تشخیص آبستنی اولیه در روز . بررسی قرار گرفتمورد 
پس از تلقیح با 65±4آبستنی در روز تأییدپس از تلقیح و 

وجود فولیکول با قطر . دستگاه اولتراسونوگراف انجام شد
و دیده GnRHمتر در زمان اولین تزریق میلی5تر از بزرگ

زمان در (روز بعد 7شدن جسم زرد جدید یا جسم زرد اضافی 
در همان موقعیت در تخمدان شاخصی ) تزریق پروستاگلندین

. )3(شداول درنظرگرفته GnRHریزي در پاسخ به از تخمک
دوم و ناپدید GnRHوجود فولیکول غالب در زمان تزریق 

روز بعد از تلقیح شاخصی براي تعیین درصد 7شدن آن 
، وجود)3،10(دوم پاسخ دادند بود GnRHگاوهایی که به 
در زمان تزریق و پس روي ) مترمیلی10>(جسم زرد فعال 

شاخصی از دومGnRHدر زمان تزریق ) کاهش قطر(آن 
. در نظر گرفته شدپاسخ دادندPGF2αدرصد گاوهایی که به 

اولتراسونوگرافی
,BCF UltrasoundAustralas(از دستگاه سونوگرافی 

Victoria Australia ( 5/7داخل رکتومی مجهز به پروب
پس از تلقیح 32مگاهرتز براي تشخیص آبستنی در روز 

شاخص اصلی  و وجود جسم زرد و ،حضور جنین. استفاده شد
شاخص کمکی آبستنی در نظر گرفته ،مایعات در شاخ رحم

یک پس از تلقیح از سوي70بستنی در روز آتأیید.شد
و 32در روز اختالف تعداد آبستنی .انجام شددامپزشک ماهر 

.مرگ و میر جنینی در نظر گرفته شد،پس از تلقیح70
آنالیز آماري

GLIMMIXرویـــه از طریـــق1، صـــفرهـــاي داده
)Logistic regression(افـزار  نرمSAS  مـدل  . آنـالیز شـدند

آماري شامل نوبت زایـش، زمـان شـروع پروتکـل اووسـینک      
مـأمور ، تعـداد تلقـیح و   )پس از تلقـیح 32و 28، 25روزهاي (

P>05/0درآمـاري داريمعنـی سـطح همچنـین . تلقـیح بـود  
:تفسیرشدوگزارش

Yijklm= µ +Ai+Tj+Ck+Pl+eijklm
Y =مقدار هر مشاهده
µ = مورد نظرمیانگین کل براي صفت
T =اثرات ثابت تیمار
A =اثر تصادفی حیوان.
P =اثر ثابت نوبت زایش
C = تلقیح مأموراثر ثابت
e =اثر تصادفی عوامل باقیمانده

و بحثنتایج
،نتایج مطالعه حاضر نشان داد زمان شروع اوسینک

شروع اوسینک در ). P= 01/0(قرار داد تأثیربارروي را تحت 
پس از تلقیح نرخ 28و 25پس از تلقیح نسبت به روز 32روز 

درصد مرگ و میر . ي افزایش دادردات معنیروصگیرایی را به
پس از تلقیح تفاوت 65تا 32جنینی در فاصله روزهاي 

هاي مختلف شروع اوسینک نداشت داري بین زمانمعنی
)62/0 =Pي بر نرخ گیرایی در تأثیرشکم زایش ). 1دول ، ج

و درصد مرگ و میر جنینی در فاصله روزهاي 65و 32روز 
مرگ و میر جنینی در سه زمان ). P= 57/0(نداشت 65تا 32
درصد5/9و 0/9، 4/6پس از تلقیح به ترتیب 32و 28، 25
.بود

1- Free Stall2- Prostaglandin F2alpha
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد نرخ گیرایی در گاوهایی که 
مقایسه با در،اول اوسینک پاسخ دادندGnRHبه 

درصد12اول اوسینک پاسخ ندادندGnRHکه به گاوهایی
و چبلمطالعات حاضر تأییددر ). > 05/0P(بود بیشتر

گزارش کردند درصد آبستنی در گاوهایی که به ) 8(همکاران 
GnRHدر مقایسه با گاوهایی که ،اول اوسینک پاسخ دادند

دلیل این موضوع افزایش . درصد بیشتر بود10پاسخ ندادند 
و به دنبال آن ) 4(ماندگاري فولیکول غالب در سطح تخمدان 

ریزي فولیکول پیرتر و در نهایت کاهش کیفیت رویان تخمک
). 6(است 

به ازاي تلقیحدر یکی از دالیل پایین بودن نرخ آبستنی
روزهايدر زمانیهمهاي شروع برنامهزمانیهمهاي برنامه

اند پژوهشگران گزارش نموده.باشدتصادفی چرخه فحلی می
و حضور ) GnRH)3هاي غالب به تزریقات که پاسخ فولیکول

اجزاي اصلی یک ) PGF2α)13جسم زرد در زمان تزریق 
و واسکونسلو. دهندموفق را تشکیل میزمانیهمبرنامه 

زمانیهمهاي گزارش نمودند که شروع برنامه) 24(همکاران 
در مراحل تصادفی چرخه فحلی ممکن است موجب کاهش 

بنا بر پیشنهاد دلیل کاهش نرخ آبستنی. نرخ آبستنی شود
د حیوانات درص30ریزي در حدود تخمکاین است که،آنان
با توجه به طول در پژوهش حاضر .مناسب نداردزمانیهم

در گاوهایی روزه در گاوهایی که سابقه تلقیح دارند 23چرخه 
آغاز شد ها در آنپس از تلقیح 32در روز اوسینک که پروتکل 

به همین ،چرخه فحلی بودند9به احتمال گاوهاي در روز 
شروع .دلیل نسبت به دو گروه دیگر باروري بیشتري داشتند

هاي چرخه فحلی در مقایسه با زمان10تا 6اوسینک در روز 
دهنده به تزریق پاسخغالب دلیل حضور فولیکول دیگربه 
GnRHریزي، تشکیل جسم زرد، ، موجب افزایش نرخ تخمک

موثر زمانیهم،و در نهایت) 10(جدیدشروع موج فولیکولی
).24(و افزایش نرخ باروري شد هاي فحلیچرخه

زمانیهمگزارش کردند آغاز ) 22(و همکاران سرتوری
پس از تلقیح سبب افزایش 31تا 27دوباره در فاصله روزهاي 

در تضاد با نتایج مطالعه حاضر لوپز و. ددرصد آبستنی ش
ي بر تأثیرگزارش کردند زمان شروع پروتکل ) 16(همکاران 

داري بین شروع پروتکل درصد آبستنی نداشته و تفاوت معنی
دلیل این امر . پس از تلقیح وجود نداشت39یا 32در روز 

ها در تلقیح قبلی، تواند تفاوت در طول چرخه فحلی داممی
مرگ و میر زودرس رویانی و گامه لوتیال کوتاه باشد 

اول GnRHاگر فولیکولی سه روز قبل از تزریق ). 9،14،23(
شروع به رشد کند به تزریق پاسخ نداده و تا زمان تزریق دوم 

GnRH در نتیجه کامالً منطقی است ،روي خواهد کردپس
اول بازده نهایی پروتکل GnRHریزي در پاسخ به که تخمک

درصد مرگ و میر رویانی در ). 3(اوسینک را افزایش دهد 
در سطح ) 20،21(پژوهش حاضر مشابه با بسیاري از مطالعات 

.زمان شروع پروتکل قرار نگرفتتأثیردرصد بوده و تحت 10

اول اوسینک در گاوهایی که اوسینک در GnRHپاسخ به 
نسبت به دو زمان دیگر ) درصد0/74(شروع شده بود 32روز 

و 25درصد در روزهاي 0/50و 0/46به ترتیب (بیشتر بود 
پس روي جسم زرد ). 2، جدول P= 04/0پس از تلقیح، 28

زمان شروع اوسینک قرار نگرفت و به صورت تأثیرتحت 
درصد ). P=49/0(درصد بود 2/53میانگین در سه زمان 

25دوم اوسینک پاسخ دادند در گروه GnRHگاوهایی که به 
بود و با افزایش روزهاي پروتکل ) درصد0/26(کمترین مقدار 

0/42(32طوریکه در روز روند افزایشی داشت به32به 25از 
تعداد و نرخ ). P=01/0(به بیشترین مقدار رسید ) درصد

، 88/60(اول اوسینک GnRHگیرایی در گاوهایی که به 
GnRHبیشتر از گاوهایی بود که به ،پاسخ دادند) درصد1/68

، P= 01/0درصد، 4/56، 62/35(اول اوسینک پاسخ ندادند 
و تعداد تلقیحات )P=63/0(شکم زایش ). 2جدول

)87/0=P (و نرخ زمانیهمهاي ي بر شاخصدارمعنیثرا

دوباره در زمانیهمهاي امروزه از پروتکل.گیرایی نداشتند
سطح وسیعی براي کاهش فاصله بین تلقیحات در گاو شیري 

ها در داخل کشور تاکنون شود ولی این پروتکلاستفاده می
هاي مختلفی بر سازه. خیلی مورد استفاده قرار نگرفته است

گذارند که میتأثیردوباره زمانیهمهايموفقیت پروتکل
ها، نسبت گاوهایی که به زمان شروع پروتکل: عبارتند از

دهند، غلظت پروژسترون در تزریق اول اوسینک پاسخ می
ریزي ، غلظت استرادیول در فولیکول تخمکPGزمان تزریق 

حضور ). 3،9،11(ریزي کننده کننده و اندازه فولیکول تخمک
فولیکول غالب و وجود جسم زرد فعال پاسخ دهنده به تزریق 

PGF2αدر ،ویژهبه ، زمانیهمهاي در هنگام شروع برنامه
که حیوانات در تعادل منفی انرژي دوره انتظار اختیاري 

هاي تواند موجب تضمین موفقیت برنامه، نمیباشندمی
به برخی از گاوهاي پرتولید PGF2αتزریق . شودزمانیهم

در زمان شروع ) مترمیلی23≥(داراي جسم زرد فعال 

پس از تلقیح و درصد مرگ و میر جنینی در فاصله روزهاي 65و 32هاي مختلف شروع اوسینک بر نرخ گیرایی در روز تأثیر زمان- 1جدول 
پس از تلقیح65تا 32

Table 1.  Effect of different time of starting Ovsynch protocol on conception rate at day 32 and 65 after AI and
pregnancy loss  between day 32 and 65 after AI

روز شروع اوسینک پس از تلقیح
P-value 252832

150150150تعداد دام
b6/20b0/22a0/2802/0)درصد(پس از تلقیح 32نرخ گیرایی در روز 
b3/19b0/20a3/2501/0)درصد(پس از تلقیح 65نرخ گیرایی در روز 

4/60/95/962/0) درصد(پس از تلقیح 65-32نرخ مرگ و میر رویانی در فاصله روزهاي 
)P>05/0(دار هستند ردیف داراي اختالف معنیاعداد داراي حروف غیرمشابه در هر 
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نه ) روز40<در دوره انتظار اختیاري (زمانیهمهاي برنامه
به ، بلکه شودنمیریزي تخمکتنها موجب ایجاد فحلی و

این که وانات در تعادل منفی انرژي و دلیل قرار داشتن حی
با وجود ازبین رفتن (وجود نداشت،LHترشح سرژي هورمون 

و از بین رفتن بازخورد PGF2αجسم زرد در پاسخ به تزریق 
تواند مانع از می) منفی پروژسترون بر هیپوتاالموس

تخمکریزي فولیکول غالب و در نتیجه به طور بالقوه موجب 
.هاي تخمدانی در برخی گاوهاي پرتولید شودتشکیل کیست

در گاوهاي زمانیهمهاي درست از برنامهدر نتیجه، استفاده نا
پرتولید در دوره انتظار اختیاري ممکن است موجب کاهش 

). 1(شود زمانیهمهاي کارایی روش
پس از تلقیح 32در این پژوهش آغاز اوسینک در روز 

که به پس از تلقیح، درصد گاوهایی28و 25نسبت به روز 
GnRHتزریق . را افزایش دادک پاسخ دادنداول اوسین
GnRH چرخه فحلی درصد 9تا 5در فاصله روزهاي

را دهنداول اوسینک پاسخ میGnRHکه به گاوهایی 
و به دنبال آن سبب ایجاد موج جدید ) 10(افزایش داد 

گزارش ) 24(و همکاران واسکونسلو). 17(فولیکولی گردید 
میانه در GnRHریزي در پاسخ به کردند احتمال تخمک

نسبت به ابتداي چرخه ) چرخه فحلی9تا 5روزهاي (چرخه 
) 16تا 10روزهاي (و انتهاي چرخه ) چرخه4تا 1روزهاي (

گزارش کردند شروع ) 12(و همکاران گالواوو. بیشتر بود
چرخه در 8تا 5در فاصله روزهاي 1پروتکل هیت سینک

که به درصد گاوهاییچرخه، 11تا 8مقایسه با روزهاي
GnRH4/61درصد به 45را از اول اوسینک پاسخ دادند

نتایج پژوهش حاضر نشان داد درصد . درصد افزایش داد
دوم اوسینک پاسخ دادند و GnRHگاوهایی که به 

نسبت به دو زمان دیگر بیشتر 32در روز ،ریزي کردندتخمک

اول اوسینک بر پاسخ به GnRHو پاسخ به ) > 05/0P(بود 
GnRH 05/0(مثبت داشت تأثیردوم اوسینکP < .( این

. تطابق داشت) 12،13،15(هاي پیشین نتایج با نتایج پژوهش
اول GnRHبر اساس گزارش این محققین افزایش پاسخ به 

دوم اوسینک اثر گذاشته و GnRHاوسینک بر پاسخ نهایی به 
ریزي و در نهایت درصد آبستنی را افزایش داد تخمک

اول GnRHریزي فولیکول در پاسخ به تخمک). 12،13،15(
بهتري اوسینک سبب بوجود آمدن فولیکول غالب با کیفیت

GnRH(قبل از تلقیح GnRHخواهد شد که در پاسخ به 
در پژوهش حاضر ). 24(ریزي خواهد کرد ، تخمک)دوم

قرار زمان شروع پروتکلتأثیرپسروي جسم زرد تحت 
این موضوع احتماالً به علت پسروي زودتر جسم زرد .نگرفت

به تزریق ندادن پاسخ قبل از تزریق پروستاگلندین یا و 
قبل (پسروي پیش از موعد جسم زرد .باشدپروستاگلندین می

و قبل از (سبب سرژ پیش از موعد ) از تزریق پروستاگلندین
، و در نهایت بروز فحلی قبل از تزریق دوم LH) ریزيتخمک

GnRH 18(شود ریزي میدر تخمکزمانیهمو نبود .(
گزارش ) 16(و همکاران لوپزبرخالف نتایج پژوهش حاضر، 

اول GnRHپس روي جسم زرد در گاوهایی که به کردند 
که به در مقایسه با گاوهایی،اوسینک پاسخ نداده بودند

GnRHدرصد بیشتر بود9اول اوسینک پاسخ دادند.
کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد گاوهایی که طور به
نسبت به روز ،کردندپس از تلقیح آغاز32ک را در روز اوسین

پس از تلقیح به دلیل منظم کردن چرخه فحلی و 28و 25
روزهاي (اي مطلوب از چرخه فحلی قرار دادن گاوها در گامه

اول و GnRHبهسبب افزایش پاسخ،)چرخه فحلی10تا 6
. دوم اوسینک شد و در نهایت بارروي را افزایش داد

دوم اوسینکGnRHاوسینک و PGاول اوسینک، GnRHهاي مختلف شروع اوسینک بر پاسخ به تأثیر زمان- 2جدول 
Table 2.  Effect of different time of starting Ovsynch protocol on response to first GnRH of Ovsynch, PG of

Ovsynch and Second GnRH of Ovsynch
روزهاي شروع اوسینک پس از تلقیح

P-value 252832
505050تعداد دام

b0/46b0/50a0/7404/0)درصد(اول اوسینک، GnRHپاسخ به 
0/526/540/5349/0)درصد(اوسینک، PGF2αپاسخ به 

c0/26b0/32a0/4201/0)درصد(دوم اوسینک، GnRHپاسخ به 
)P>05/0(دار هستند حروف غیرمشابه در هر ردیف داراي اختالف معنیاعداد داراي 

تشکر و قدردانی 
با حمایت مالی دانشگاه علوم کشاورزي و هشپژواین 
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Abstract
The objective of this study was to consider effect of three different time of starting Ovsynch

after Artificial Insemination, on synchrony parameters, pregnancy loss and fertility in Holstein
cows. Multiparous cows (> 30 Kg/d, n = 450) randomly assigned to one of three groups. Groups
according to time of starting Ovysnch were as follows: 1- Starting Ovsynch on day 25 after AI,
2- Starting Ovsynch on day 28 after AI and 3- Starting Ovsynch on day 32 after AI. All cows
received an injection of GnRH at time of starting Ovsynch regardless of their pregnancy status,
and cow’s diagnosed not pregnant using transrectal palpation received an injection of
PGF2alpha seven days later and continued the protocol to receive an injection of GnRH 56 h
after PGF and TAI 16 h later. Ultrasonography used to determine response to three injection of
Ovsynch, pregnancy diagnosis at first check (32±3 after AI) and second check (65±4 after AI).
Results showed response to first GnRH of Ovsynch and ovulatory response to second GnRH of
Ovsynch affected by time of starting Ovsynch (P = 0.03). Proportion of cows responded to first
GnRH of Ovsynch in group started Ovysnch on day 32 after AI (74.0%) was higher compared
to groups started Ovsynch on day 25 (46.0%) or 28 (50.0%) after AI (P = 0.03). Ovulatory
response to second GnRH of Ovsynch was greater in groups 32 compared to other groups (P =
0.02). Conception rate at day 32 (P = 0.02) and 65 (P = 0.01) after AI was greater in cows
started Ovysnch on day 32 after AI (28.0 and 25.3%) compared to groups started Ovsynch on
day 25 (20.6 and 19.3%) or 28 (22.0 and 20.0%) after AI. Cows starting the Ovsynch protocol
32 d after previous AI increased fertility by improving synchrony to the protocol.
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