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9/4/94تاریخ پذیرش: 16/7/93تاریخ دریافت: 

کیدهچ
پس از تلقیح يسیدرگذارو )GnRH(هورمون آزاد کننده گونادوتروپینهاي مختلف تزریقزمانهدف از پژوهش حاضر مقایسه 

گاوهاي شیري راس 550. بدین منظور بودهلشتاین شیري هاي گاودرصد گیرایی ومیر جنینی، فاصله دو تلقیح و مرگبر مصنوعی 
در روز انتخاب و به صورت تصادفی در بین پنج گروه آزمایشی قرار کیلوگرم30لید بیشتر از  با توهلشتاین چند نوبت زایش 

پس از 11در روز GnRHتزریق - 2پس از تلقیح، پنجمدر روز GnRHتزریق -1هاي آزمایشی عبارت بودند از: گرفتند. گروه
سیدرگذاري در روز -5پس از تلقیح و 11و پنجمروز در GnRHتزریق - 4پس از تلقیح، 13در روز GnRHتزریق -3تلقیح، 

و بررسی وضعیت از اولتراسونوگرافی براي تشخیص آبستنی پس از تلقیح. 14پس از تلقیح و برداشت سیدر در روز پنجم
ته شد. حضور جنین، جسم زرد و مایعات در شاخ رحم براي آبستنی در نظر گرفپس از تلقیح استفاده شد. 32در روز تخمدانی 

70و 32هايروزفاصله شد. اختالف تعداد آبستنی در انجام روده و از طریق لمس راستپس از تلقیح 70نی در روز آبستتأیید
19- 25ها درصد گاوهایی که فاصله بین دو تلقیح آننتایج نشان داد جنینی در نظر گرفته شد. ومیرمرگپس از تلقیح به عنوان 
درصد) نسبت به تزریق گوناد در 0/20پس از تلقیح انجام شده بود (11و پنجدر روزهاي GnRHزریق روز بود در گروهی که ت

درصد) کمینه بود 7/32ه سیدر (ودرصد) و گر5/26(13درصد)، گوناد در روز 7/25(11درصد)، گوناد در روز 5/31(5روز 
)04/0=P .( ین بود ترکمها در مقایسه با سایر گروهان ندادند در گروه سیدر پس از تلقیح فحلی نش34درصد گاوهایی که تا روز
).= 65/0Pدرصد، 6/42به صورت میانگینداري وجود نداشت (ها تفاوت معنی) ولی در بین سایر گروه= 01/0Pدرصد، 6/20(

ه ها بیشینمقایسه با سایر گروهدرپس از تلقیح انجام شده بود11و پنجدر روزهاي GnRHدر گروهی که تزریق درصد گیرایی 
جنینی در گروه ومیرمرگدرصد ).= 01/0P،پس از تلقیح70در روزدرصد 2/46و پس از تلقیح 32در روز درصد 0/50بود (

و پنجمزریق گوناد در روزهاي طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد تبه.)P=04/0کمینه بود (ها در مقایسه با سایر گروهسیدر 
عنوان راهکاري براي افزایش تواند بهدرصد گیرایی شد در نتیجه میپس از تلقیح نسبت به چهار روش دیگر سبب بهبود 11

باروري در گاوهاي هلشتاین پرتولید استفاده شود.

GnRH، جنینیومیرمرگسیدر، گاو هلشتاین، اولتراسونوگرافی، کلیدي: هايواژه

مقدمه
بازمانهمدهدمینشانگذشتهدهۀدویطمطالعات

به دلیل پیشرفت ژنتیکی، اصیلگاوهايدرتولیدشیرافزایش
حال حاضر که درطوريیت تولیدمثلی رو به نزول بوده بهوضع

هاي حاصل از اولین تلقیح در سطح گاوداريدرصد گیرایی 
این رو بهبود بازده درصد است. از40از ترکمکشور 

ترین عامل براي توجیه اقتصادي بودن این مهم، تولیدمثلی
. باشدمه حیات آن بسیار ضروري میصنعت و ادا

کههستندمطلعخوبیبهشیريگاوهايدهندگانپرورش
ازحاصلسودبرايعمدهتاثیرهایشانگلهدرتولیدمثلیبازده

ماهه،13تا12زایشفاصله. داشتخواهدشیريگاومزارع
دستبهاغلبولیبوده،آلایدهاقتصاديحاظلازعمدتا
بافقطباروريکاهش. رسدمینظربهمشکلآنآوردن

عاملچندینتاثیرتحتونیستمرتبطشیرتولیدافزایش
هايبیماريبهتوانمیعواملاینجملهاز. باشدمی

تحتراتولیدمثلیعملکردکهزایشفصلیاوتولیدمثلی
در آبستنی در تأخیرهر روز ). 16(کرداشارههنددمیقرارتاثیر

اولین، دومین، سومین و چهارمین چرخه فحلی پس از روزهاي 
ریال، 572818ریال، 308503روز، به ترتیب 110باز بهینه 

ریال زیان اقتصادي به گاودار وارد 1013331ریال و 812869
).  16خواهد کرد (

تا 42رصد زیادي از آبستنی در گاوهاي شیري پرتولید، د
رود. این عامل یکی از دالیل روز پس از تلقیح از بین می56

مادر است که به دنبال وسیله بهرویان عمده آن عدم شناخت 
خواهد شد و باعث از بین رفتن جنین آن پروستاگلندین ترشح

). افزایش کیفیت جنین و توانایی 8زنده در رحم خواهد شد (
هاي رحم نقش حیاتی در برقراري ل به سلولبراي اتصاآن 

ها تعدادي از رویانومیرمرگ). بنابراین 17،26آبستنی دارد (
آلفا از رحم ارتباط 2- به عدم مهار تراوش پروستاگلندین اف

زیادتر، باید تولید درصد گیرایی ). براي رسیدن به 18،26دارد (
شود که پروستاگلندین را کاهش داد تا از جسم زرد حمایت 

شود و براي این امر باعث اطمینان از تولید پروژسترون می
). 13مانی جنین حیاتی است (زنده

چندین مطالعه گزارش کردند که استفاده از یک تزریق 
GnRH پس از تلقیح سبب 14تا 11در فاصله روزهاي

). این بهبود 24افزایش باروري در گاوي شیري و گوشتی شد (
در سازوکار تأخیرمانی رویان ناشی از زایش زندهبه دلیل اف

باشد که گاهی اوقات به دلیل اختالل روي جسم زرد میپس

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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). بعضی از مطالعات 8مادر است (وسیلهبهدر تشخیص آبستنی 
) در 2،9درصد گزارش کردند (12تا دهاین بهبود را در دامنه 

زارش نشد گدرصد گیرایی که در بعضی مطالعات اثري بر حالی
هاي ). دلیل این امر را شاید بتوان تفاوت در روش23،31(

پروژسترون، شتشخیص آبستنی (اولتراسونوگرافی، سنج
توشه رکتال) در این مطالعات نسبت داد. مطالعات پیشین 

درصد گاوهایی که در گامه لوتیال تلقیح 22تا هفتنشان داد 
26صله روزهاي شدند سطح پروژسترون باالیی داشتند و در فا

درصد این گاوها درصد تا هشت8/5پس از تلقیح در 60ا ت
نیز در بسیاري از 1). از سیدر12،21جنینی رخ داد (ومیرمرگ

استفاده شد رویانیومیرمطالعات، روشی براي کاهش مرگ
). که شاید بتوان این 14،18ولی نتایج داراي تناقض بود (

زمان سیدرگذاري و یا تناقض را به دلیل تفاوت در مدت
اختالف در روز شروع سیدرگذاري در مطالعات دانست. 
مطالعات انجام شده نشان داد استفاده از سیدر در گاو شیري 

هاي ابتدایی آبستنی شده و ش پروژسترون در گامهیسبب افزا
ه در ). اگرچ35شود (جنینی میومیرمرگباعث کاهش 

از سیدر سبب افزایش در ) استفاده1ارنت و همکاران (پژوهش
غلظت پروژسترون نشد.

با توجه به موارد گفته شده و تناقض در منابع مختلف به 
یا دو یک، تزریق GnRHهاي تزریق دلیل تفاوت در زمان

و مدت زمان سیدرگذاري هدف از این GnRHتزریق 
و GnRHهاي مختلف تزریق زمانمقایسهپژوهش

و در زمانهمبه صورت مصنوعیپس از تلقیح يسیدرگذار
ومیرمرگبر فاصله بین دو تلقیح، وسیعکاربردي مقیاس 

بود. گاوهاي هلشتاینجنینی و در نهایت باروري

هاروشومواد
پرتولیدهلشتاینگاورأس550پژوهشاینانجامبراي

درلوگرمکی30با تولید بیشتر ازدوم تا چهارم، زایشنوبت(
مشاهدهمبنايبرهاآندرتلقیحکهسقطسابقهونبد)روز

میانگینکهطوريبهشدند،انتخاببودشدهانجامفحلی
سپسباشد،برابرتقریبیطوربهگروهپنجهردرزایشتعداد

. گرفتندقرارآزمایشیگروهپنجبیندرتصادفیطوربه
GnRHتزریق- 1: ازبودندعبارتآزمایشیهايگروه

لیتر،میلیدرگونادورلینگرممیلی100استات،نادرولینگو(
تلقیح،ازپسپنجروزدر) استرالیاالکساندریا،تکنولوژي، پارنل

تزریق-3تلقیح،ازپس11روزدرGnRHتزریق- 2
GnRHتزریق- 4تلقیح،ازپس13روزدرGnRH5روزدر

گرم56/1کیومیت،(سیدرگذاري- 5وتلقیحازپس11و
برداشتوتلقیحازپسپنجروزدر) نیوزیلندپروژسترون،

بهومسقفجایگاهدرگاوها. پساز تلقیح14روزدرسیدر
فاصلهبهبارسهروزانهوشدندنگهدارياستالفريصورت
انجامزمانوتزریقاتلیست. شدنددوشیدهساعتهشت
افزارمنرباروزانهصورتبهآبستنیتشخیصوهاتست

) ، اصفهان، ایرانگر سپاهانشرکت مدیران تحلیل(مدیران
ثبتوپیگريبرايافزارنرماز اینچنینهم. شداستخراج
حیواناتسالمتوضعیتوتولیدمثلیپارامترهايتیمارها،
مخلوطکامالًجیرهباروزدرباردوحیوانات. شداستفاده

کنجالهبرشته،اذرت، سویسیلويشده،خردیونجهداراي
ها جیره.شدندویتامینی تغذیهومعدنیموادمخلوطوسویا

هاي مساوي از ماده خشک، انرژي قابل داراي غلظت
بوده و بر اساس NDFمتابولیسم، پروتئین خام، چربی و 

700براي گاوهاي شیري با میانگین وزنی NRCجدول 
با درصد کیلوگرم35تا 30کیلوگرم و میانگین تولید شیر 

.شددرصد تنظیم 5/3چربی تصحیح شده
اولتراسونوگرافی

,BCF UltrasoundAustralasاز دستگاه سونوگرافی (
Victoria Australia 5/7) مجهز به پروب داخل رکتومی

پس از تلقیح 32مگاهرتز براي تشخیص آبستنی در روز 
د و وجوحضور جنین  به عنوان شاخص اصلی استفاده شد.

جسم زرد و مایعات در شاخ رحم به عنوان شاخص کمکی 
پس از 70آبستنی در روز تأییدآبستنی در نظر گرفته شد. 

. اختالف تعداد شدیک دامپزشک ماهر انجام وسیلهبهتلقیح 
ومیرمرگپس از تلقیح به عنوان 70و 32هايآبستنی در روز

جنینی در نظر گرفته شد.
آنالیز آماري

SAS)1/9نرم افزار Logisticبا استفاده از رویه هاداده
درآماريداريمعنیسطحچنینهمآنالیز شدند.) 2003سال 

05/0<P10/0درداريمعنیبهتمایلو<P <05/0
ها با استفاده از آزمون مقایسه میانگین.شدتفسیروگزارش

توکی انجام شد.

و بحثنتایج
روز داشتند 19از ترکمفاصله دو تلقیح درصد گاوهایی که

). = 72/0Pهاي آزمایشی مختلف نداشت (تفاوتی بین گروه
روز بود 25-19ها درصد گاوهایی که فاصله بین دو تلقیح آن

پس از 11و پنجدر روزهاي GnRHتزریق در گروهی که 
بود ترکمسه گروه دیگر بهنسبت انجام شده بود یح تلق
)04/0=P .(پس از تلقیح فحلی 34تا روز صد گاوهایی که در

) ولی در = 01/0P(ین بودترکمدر گروه سیدر نشان ندادند
، 1جدول داري وجود نداشت (ها تفاوت معنیبین گروه

65/0P=.(
در روز پنج GnRHنتایج مطالعه حاضر نشان داد تزریق 

هاي دیگر سبب منظم شدن پس از تلقیح نسبت به زمان
رخه فحلی و افزایش درصد گاوهایی شد که فاصله دو تلقیح چ

در روز پنج احتماال GnRHروز بود. تزریق 24تا 19ها آن
شود. موجب پاره شدن دیواره فولیکول و تخمک ریزي می

با افزایش GnRHهاي گزارش شده که استفاده از آگونیست
زرگ هاي بهاي متوسط و کاهش تعداد فولیکولتعداد فولیکول

شود که ها میشدن یا آترزي در آنالقاي لوتیینه و 
از پس دهنده شروع یک موج جدید فولیکولی دو روز نشان

) گزارش 27). ساتو و همکاران (7باشد (میGnRHتزریق 
چرخه فحلی یک ششیا پنج در روز GnRHکردند تزریق 

زمان مناسب براي ایجاد یک موج جدید فولیکولی است زیرا 
ن زمان فولیکول غالب در موج اول در گاوهاي دو موجی در ای

متر است و تر از هشت میلیو هم در گاوهاي سه موجی بزرگ
ریزي شود فولیکول غالب تخمکباعث میGnRHتزریق 

1- Controlled internal drug release (CIDR)
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هاي رفته و ناپدید شود، تعداد فولیکولکرده و یا تحلیل
ردهروز بعد افزایش پیدا ک5/2تا 5/1کوچک به طور میانگین 

. استفاده از سیدر شودموج فولیکولی جدیدي ایجاد و در نهایت
پس از تلقیح در مطالعه حاضر در 14تا پنجدر فاصله روزهاي 

تأییدي بر باروري نداشت در تأثیرGnRHمقایسه با تزریق 
) گزارش کردند استفاده از سیدر 1این نتایج ارنت و همکاران (

درصد وژسترون پالسما و ي بر غلظت پرتأثیرپس از تلقیح 
نداشت.گیرایی 

که تزریق پس از تلقیح در گروهی 32در روز درصد گیرایی 
GnRH انجام شده هر دو پس از تلقیح 11و پنجدر روزهاي

و در گروه درصد) 0/50(ها بیشینه بود در مقایسه با سایر گروه
درصد ). = 01/0P، 2بود (جدول ) درصد9/30(سیدر کمینه 

پس از تلقیح در گروهایی که تزریق گوناد 32گیرایی در روز 
پس از تلقیح انجام شده 13و11بار در روزهاي پنج، فقط یک

پس از 70در روز ). P=68/0داري نداشتند (بود تفاوت معنی
درصد) و در 9/30در گروه سیدر کمینه (درصد گیرایی تلقیح، 

پس از تلقیح 11و پنجدر روزهاي GnRHگروهی که تزریق 
، 2درصد، جدول 2/46بیشینه بود (،انجام شده بودهر دو 

01/0P = .(پس از تلقیح در گروهایی 70رایی در روز درصد گی
پس از 13و 11بار در روزهاي پنج، که تزریق گوناد فقط یک

). P=72/0داري نداشتند (تلقیح انجام شده بود تفاوت معنی
در مقایسه با سایر جنینی در گروه سیدر ومیرمرگدرصد 

ها تفاوتولی در بین سایر گروه)P=04/0کمینه بود (ها گروه
3/7، به صورت میانگین2داري وجود نداشت (جدول معنی

).= 54/0Pدرصد، 
در GnRHنتایج پژوهش حاضر نشان داد دو تزریق 

پس از تلقیح نسبت به یک تزریق در 11و پنجروزهاي 
پس از تلقیح و سیدرگذاري سبب افزایش 13و 11، 5روزهاي 

تأیید. در پس از تلقیح شد70و 32در روزهاي درصد گیرایی 
) 19) و لوپز و همکاران (2این نتایج اتامان و همکاران (

نسبت به یک تزریق GnRHگزارش کردند تزریق دو 
GnRHتر پروژسترون پس از تلقیح و در سبب تراوش بیش

پس از تلقیح سبب GnRHنهایت افزایش باروري شد. تزریق 
)، افزایش غلظت 2،5،23تشکیل جسم زردهاي ثانویه (

هاي تغییر شکل سلولباعث چنینهم)، 32ژسترون (پرو
هاي بزرگ شده که نرخ تراوش پایه کوچک به سلول
). فزون بر افزایش 10است (تر بیشها پروژسترون در آن

با کاهش GnRHهاي آگونیستتزریقپروژسترون،غلظت
پس از 16تا 13بتا در فاصله روزهاي 15تراوش استرادیول 

بود. کاهش غلظت استرادیول همراه با افزایش تلقیح در ارتباط
هاي اکسی توسین سطوح پروژسترون تنظیم افزایشی گیرنده

کاهش را مهار کرده و در نهایت تراوش پروستاگلندین را 
و 5در روزهاي GnRH) به همین دلیل تزریق 20دهد (می
در GnRHتأثیرپس از تلقیح باروري را افزایش داد. 11

گامه تکامل تأثیرردهاي اضافی تحت تحریک جسم ز
) که این تفاوت به دلیل 8،22فولیکولی در زمان تزریق است (

هاي با دو و سه موج فولیکولی است. درصدهاي مختلف چرخه
). 4دارد (تأثیراین سن، تغذیه و فصل نیز در این امر فزون بر

ریزي یا آترزي فولیکول غالب تخمک) گزارش کرد 3بیل (
روي در زمان به وضعیت آن در حال رشد، ثابت یا پسبستگی 
GnRHاز تزریق پسدارد. بدین صورت که GnRHتزریق 
، درصد100غالب رشد یافته ریزي در فولیکولتخمک

و فولیکول درصد33ثابت است در مرحله فولیکول غالبی که 
صورت درصد 28روي باشد در حدود حال پسغالبی که در

) سبب 33در گامه داي استروس (GnRH. تزریقگیردمی
) 4شود. بلبل و همکاران (تشکیل جسم زردهاي اضافی می

در گامه داي استروس از طریق GnRHگزارش کردند تزریق 
درصد) فولیکول 60درصد) و لوتیینه شدن (40ریزي (تخمک

ها سبب تشکیل جسم زردهاي اضافی غالب در تخمدان
یش وابسته به دوز غلظت شود. دلیل این امر افزامی

در روز GnRHتزریق ). 15ها در سرم است (گونادوتروپین
پس از تلقیح سبب افزایش غلظت پروژسترون در روز پنجم

پیش و رویانیومیرمرگچنینهم)، 28پس از تلقیح شد (11
ترین دلیل ) که مهم30درصد بود (30تا 20آبستنی 21از روز 

آن نقص در تکامل جسم زرد و تراوش ناکافی پروژسترون از 
و به LHسبب تراوشGnRHتزریق ). 17جسم زرد بود (

).29شود (دنبال آن لوتیینه شدن و تراوش پروژسترون می
ياتوکالو شده احتماال برایدراستفاده از سگزارش شده 

ن سرم خون غلظت پروژسترویراابزار است زینبهتریهمزمان
همچنین. یابدیمیشافزایدر،سیهدرست بعد از تعب

اتوکالوسیدروسیلهبهشدهتیمارگاوهايخونپروژسترون
قبلیهايپژوهشدرکهاستگاوهاییبرابردوتقریباشده،
).36(اندبودهابزاراینازاستفادهبدون
نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از طور کلیبه

فحلی در روز سبب منظم شدن چرخه9یدر به مدت س
که فاصله شدگاوهاي غیرآبستن و افزایش درصد گاوهایی که

روز داشتند ولی در مقایسه با تزریق 25تا 19دو تلقیح 
GnRHداشت. در بین درصد گیرایی ین اثر را در بهبود ترکم

پس از تلقیح، تزریق در GnRHتزریق هاي مختلفزمان
ترین اثر را در بهبود از تلقیح بیشپس11وپنجي روزها

(روز)هاي آزمایشی مختلف بر فاصله بین دو تلقیحگروهثیر تأ- 1جدول 
Table 1. Effect of experimental groups on AI interval (day)

هاي آزمایشیگروه
P-Value(درصد)سیدر(درصد)11و5گوناد )(درصد13گوناد (درصد)11گوناد )درصد(5گوناد فاصله دو تلقیح (روز)

>19)76/6(8/7 c)70/8(4/11 b)64/9(0/14 b)60/7(6/11 b)58/11(9/18 a72/0
19-25)76/24(5/31 a)70/18(7/25 b)64/17(5/26 b)60/12(0/20 c)58/19(7/32 a01/0
25-34)76/14(4/18 b)70/15(4/21 b)64/11(1/17 b)60/16(6/26 b)58/16(5/27 a04/0
<34)76/32(1/42 a)70/29(4/41 a)64/27(1/42 a)60/29(3/48 a)58/12(6/20 b07/0

درصد است5دار در سطح حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر وجود اختالف معنی
پس از تلقیح، گروه 13در روز GnRH، تزریق 13پس از تلقیح، گروه گوناد 11وز در رGnRH، تزریق 11در روز پنج پس از تلقیح، گروه گوناد GnRH، تزریق 5گروه گوناد 

پس از تلقیح14پس از تلقیح و برداشت سیدر در روز 5پس از تلقیح و گروه سیدر، سیدرگذاري در روز 11و 5در روز GnRH، تزریق 11و 5گوناد 
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تزریق پس از تلقیح داشت. 70و 32ي در روزهادرصد گیرایی 
GnRH پس ازتلقیح با توجه به کاهش فاصله 11و 5در روز

درصد هاي تخمدانی و افزایش تلقیح، منظم کردن چرخهدو 
تواند به عنوان راهکاري جدید براي مدیریت میگیرایی 

استفاده شود.پس از تلقیحولیدمثلی گاوهاي شیريت

تشکر و قدردانی  
نویسندگان از همکاري شرکت شیر و گوشت مهدشت 

ساري در طول این تحقیق کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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Abstract
The objective of this study was to investigate effect of different time of GnRH

administration and CIDR insert after artificial insemination (AI) on fetus Loss, AI interval and
conception rate in Holstein dairy cows. Multiparous high-yield dairy cows (> 30 Kg/d, n= 550)
were randomly assigned into five groups. Groups were: 1- GnRH injection on day 5 after AI, 2-
GnRH injection on day 11 after AI, 3- GnRH injection on day 13 after AI, 4- GnRH injection
on day 5 and 11 after AI and 4- Controlled internal drug release (CIDR) devices were inserted
on day 5 after AI and removed on day 14 after AI. Ultrasonography were used for consider
ovary status and pregnancy diagnosis at d 32 after AI. Pregnancy was characterized by the
presence of an embryo, corpus luteum and fluid in uterus horn. Cows diagnosed pregnant at 32
d were re-examined at 70 d after AI to confirm pregnancy. Pregnancy loss was considered to
have occurred when a cow was diagnosed pregnant at 32 d after TAI and not pregnant at 70 d.
Results showed percentage of cows that showed estrus at 19-24 d after AI was lowest in G5,11
(20.0 %) cows compared to GnRH injection on day 5 after AI (31.5 %), GnRH injection on day
11 after AI (25.7 %), GnRH injection on day 13 after AI (26.5 %) and CIDR group (32.7 %, P =
0.04). Percentage of cows that did not show estrus until day 34 after AI was lowest in CIDR
group (20.6 %, P= 0.01) but there was no difference between other groups (average 42.6 %, P =
0.65). A greater (P = 0.01) percentage of cows that received GnRH injection on day 5 and 11
after AI were pregnant at 32 d (50.0) and 70 d (46.2 %) after AI compared to other groups.
Pregnancy loss was lowest in CIDR group (P = 0.04). In conclusion GnRH injection on day 5
and 11 after AI compared to other methods improved pregnancy rates.

Keywords: CIDR, Holstein Cow, Fetus Loss, GnRH, Ultrasonography
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