
  79 ......................................................................................................................... 1398 پاییش/ 25ّن/ ؽوارُ زپضٍّؾْای تَلیسات زاهی عال 
 

 مقایعٍ ورخ گیرایی ايلیه تلقیح پیػ ي پط از ؼیرديؼی
  َلؽتایهدر گايَای  

 

 2فرد کاظمی محمذ ي 2پیرظرایی اوصاری زرتخت ،1ػیعی دیروذٌ

 

 (Dirandeh@gmail.com گزٍُ ػلَم زاهی زاًؾگاُ ػلَم کؾاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی عاری )ًَیغٌسُ هغٍَل: اریزاًؾ -1
 یعار یؼیٍ هٌاتغ طث یزاًؾگاُ ػلَم کؾاٍرس یٍُ ػلَم زاهزگ اریاعتازٍ  یارزاًؾ -2

 27/4/97 تارید پذیزػ:     5/4/97 تارید زریافت:
 85تا  79صفحِ: 

 
 چکیذٌ

َا َا ي ًَرمًنتغییرات متاتًلیتتررظی ي َذف از پصيَػ حاضر مقایعٍ ورخ گیرایی ايلیه تلقیح پیػ ي پط از ؼیرديؼی      
 30پرتًلیذ )تا تًلیذ تیؽتر از  َلؽتایهراض گاي  300در گايَای ؼیری تًد. تذیه مىظًر طی چُار زمان مرتثط تا ؼیرديؼی 

تلقیح پیػ از ؼیرديؼی  -1طًر تصادفی اوتخاب ي ظپط تیه دي گريٌ پخػ ؼذوذ: کیلًگرم در ريز ي ومرٌ يضؼیت تذوی( تٍ
(. ؼیرديؼی ظاػت َؽت صثح n=150تلقیح پط از ؼیرديؼی صثح )ظاػت وٍ صثح،  -2( ي n=150صثح )ظاػت َفت صثح، 

گیری از پط از زایػ ؼريع ؼذ. خًن 30آيظیىک اظتفادٌ ؼذ کٍ در ريز  G Gریسی از ريغ اوجام ؼذ. ترای َمسماوی تخمک
پط از ؼیرديؼی ي دي ظاػت پط از ، یک ظاػت طی ؼیرديؼیپیػ از ؼیرديؼی، ي در چُار زمان )راض گاي در َر گريٌ  45

وتایج وؽان داد  ؼذ. اوجام ترای تؼییه غلظت گلًکس، تری گلیعریذ، اظیذَای چرب آزاد، آلثًمیه ي کًرتیسيل در خًن (ؼیرديؼی
تا  ( يp< 05/0قرار گرفت )ؼیرديؼی غلظت گلًکس، تری گلیعریذ، اظیذَای چرب آزاد، آلثًمیه ي کًرتیسيل تحت تاثیر زمان 

( يلی یک ظاػت پط از ؼیرديؼی p< 05/0داری افسایػ یافت )طًر مؼىیتٍدر مقایعٍ تا پیػ از ؼیرديؼی ؼريع ؼیرديؼی 
پط از  60ي  32ورخ گیرایی در ريز . (p< 05/0)داری وعثت تٍ زمان ؼیرديؼی ي قثل از ؼیرديؼی کاَػ یافت طًر مؼىیتٍ

داری تیؽتر از گايَایی تًد کٍ پیػ از ؼیرديؼی تلقیح ؼذوذ طًر مؼىیح ؼذوذ تٍتلقیح در گايَایی کٍ پط از ؼیرديؼی تلقی
(05/0 >pٍت .) طًر کلی وتایج ایه پصيَػ وؽان داد تلقیح گايَا پط از ؼیرديؼی در مقایعٍ تا پیػ از ؼیرديؼی ظثة

  افسایػ تاريری ؼذ.
 

 گاي ؼیری، کًرتیسيل، ؼیرديؼی اظیذَای چرب آزاد، تىػکلیذی:  َایياشٌ
 

  مقذمٍ
زرصس عَز یک گاٍ زر ّز زٍرُ ؽیززّی، زر  50تقزیثا      
ّا زر ایزاى ؽَز. پضٍّؼرٍس اٍل ؽیززّی حاصل هی 100

زّس زر ایي زٍرُ، تاسگؾت عزهایِ تِ اسای ّز زالر ًؾاى هی
تِ  1کِ زر اًتْای زٍرُ ؽیززّی اعت زر حالی 1تِ  3ذَراک 

اعت. ّز ًَع تاذیز زر آتغتي کززى زام عثة ٍارز ؽسى  1
ایی کِ (. یکی اس فاکتَر21ّضزر سیازی تِ زاهسار ذَاّس ؽس )

تَاًس عثة کاّؼ عَززّی ٍ کاّؼ راًسهاى تَلیسی ٍ هی
 زر تٌؼ هطالؼِ تَلیسهثلی ؽَز تٌؼ اعت.  اّویت

تَلیسی ٍ  ظزفیت ٍ افشایؼ عالهتی حفظ زر کٌٌسگاىًؾرَار 
 تغییزاتی زر تا ّازام زر تٌؼ ًوَز تاؽس.هی ّاآى تَلیسهثلی

هقاتل  زر تسى پاعد ؽَز.هی هؾرص فیشیَلَصیکی پاراهتزّای
 قساهی ّیپَفیش اس  ACTHّای ّا تا آساز ؽسى َّرهَىتٌؼ

 عیغتن تز کِ تَزُ ّوزاُ کلیِ فَق غسُ اس کَرتیشٍل ٍ

  .(18، 1ز )گذارهی تأثیز ذَى ّوَعتاس
اس آًجا کِ ٍاکٌؼ تٌؼ ؽاهل صزف اًزصی تزای هقاتلِ      

، تَلیسهثل ٍ ػولکزز عیغتن اعت ساتا چالؼ ػَاهل تٌؼ
تحت هوکي اعت ذَاُ تَزى تِ زلیل هاّیت اًزصیایوٌی تسى 

 تا تغییز کارآیی سا . ػَاهل تٌؼتاثیز قزار گیزز
تَاًس تز تَلیسهثل اثز تگذارز. ّا ٍ رفتار تَلیسهثلی هیَّرهَى

تَاًس تز ؽثکِ هیسا تا تَجِ تِ عیغتن ایوٌی تسى، ػَاهل تٌؼ
ٍیضُ کلیِ کِ اًسام کلیسی زر عاسهاى زازى َّرهًَی تِ-ایوٌی
 ّای ایوٌی ٍ َّرهًَی ّز زٍ اعت، تاثیز تگذارزپاعد

(1،13،18) . 
تغتِ ٍیضُ کَرتیشٍل، هوکي اعت ّای تٌؼ، تَِّرهَى     

تحزیکی آثار ّای هزتَط سهاى ٍ گًَِ، ساؽست ػَاهل تٌؼتِ

زر پاعد تِ تٌؼ، غلظت  .را القا کٌسّز زٍ  هْاریٍ یا 
 کٌس. زر پاعد تِ تٌؼ غلظت ّا تغییز هیَّرهَى
ّا، َّرهَى رؽس ٍ ّای کَرتیشٍل، کاتِ کَالهیيَّرهَى

کٌس کِ ّوگی تِ افشایؼ تغیج چزتی زر پزٍالکتیي تغییز هی
(. 5ؽَز )تسى ٍ افشایؼ اعیسّای چزب آساز زر ذَى هٌجز هی

طثیؼی تروساى غلظت  زر تٌؼ، تِ زلیل تْن ذَرزى چزذِ
 ّای اعتزٍئیسی تروساى تغییز ّا ٍ َّرهَىگًَازٍتزٍپیي

(. هَاجِْ طَالًی هست تا تٌؼ عثة ترزیة کاهل 3کٌس )هی
(. تِ زلیل افشایؼ تزاٍػ 11ؽَز )ػولکزز تَلیسهثلی هی

CRH ّا اًسٍصًَط تزاٍػ َّرهَى آسازکٌٌسُ گًَازٍتزٍپیي
گشارػ ؽسُ اذتالل یاتس. هیکِ تِ ّیپَفیش تایس تزعس کاّؼ 

تٌؼ  زر تٌظین فیشیَلَصیک کٌؼ اٍیساکت ٍ رحن زر ًتیجِ
طَر هٌفی تز هاًسگاری رٍیاى زر رحن اثز ٍارزُ تِ هازر، تِ

ػٌَاى تَاًس تِگذارز. ّوچٌیي گشارػ ؽسُ کَرتیشٍل هیهی
ّیسرٍکغی  15کٌٌسُ پزٍصعتزٍى زر تٌظین یک هْار

)آًشیوی کِ عثة غیزفؼال ؽسى پزٍعتاگلٌسیي زّیسرٍصًاس 
(. زر ؽزایط تٌؼ 20ؽَز( ػول کٌس )ّا هیپزٍعتاگلٌسیي

یاتس ٍ افشایؼ هی LHفیستک هٌفی پزٍصعتزٍى تز تزاٍػ 
(. گشارػ ؽسُ 6یاتس )افشایؼ هی ACTH  ٍPGF αغلظت 

زر گاٍّایی کِ هثتال تِ ٍرم پغتاى تَزًس غلظت کَرتیشٍل 
کاّؼ  GnRH  ٍLHتزاٍػ افشایؼ یافتِ ٍ تِ زًثال آى 

 (. 25یافت )
تا تَجِ تِ هَارز گفتِ ؽسُ ّسف اس ایي پضٍّؼ هقایغِ      
پیؼ ٍ پظ اس ؽیززٍؽی اعت کِ  یگاٍّایزر گیزایی  ًزخ

تا تاثیز تٌؼ ؽیززٍؽی زر سهاى تلقیح تزرعی  ؽًَستلقیح هی

 داوؽگاٌ ػلًم کؽايرزی ي مىاتغ طثیؼی ظاری
 پصيَؽُای تًلیذات دامی
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ضسُ ٍ ضاّکاضی هٌاسة تطای تلقیح گاٍّای پطتَلیس اًتراب 
 ضَز کِ تِ افعایص تاضٍضی گلِ هٌجط ضَز.

 
 ها مواد و روش

ّای ّلطتایي تا ًَیت ظایص سَم ٍ زض ایي پژٍّص گاٍ     
 چْاضم هَضز تطضسی قطاض گطفتٌس. تط اساس تاضید ظایص، سَاتق

ضاس گاٍ  300( BCSتَلیسهثلی ٍ ًوطُ ٍضعیت تسًی )
ٍ ًوطُ کیلَگطم زض ضٍظ  30ّلطتایي  تا تَلیس ضیط  تیطتط اظ 

زاضای ضطایط هٌاسة پژٍّص،  25/3±5/0ٍضعیت تسًی 
اًتراب ضسًس. گاٍّایی کِ ساتقِ هطکالت پستاًی، اًسام 

فعلی زاضتٌس اظ  ًَتت ظایصّا زض حطکتی ٍ یا زیگط تیواضی
فْطست حصف ضسًس. ّوچٌیي گاٍّایی کِ اظ ًظط ًوطُ 

 4تیطتط اظ  BCSذاضج اظ زاهٌِ طثیعی تَزًس ) 1ٍضعیت تسًی
گاٍّا سپس تیي زٍ گطٍُ ( اظ فْطست ذاضج ضسًس. 3ٍ کوتط اظ 

تلقیح پیص اظ ضیطزٍضی صثح )ساعت ّفت  -1پرص ضسًس: 
تلقیح پس اظ ضیطزٍضی صثح )ساعت ًِ  -n ٍ )2;150صثح، 
(. ضیطزٍضی ساعت ّطت صثح اًجام ضس. تطای n;150، صثح

آٍسیٌک استفازُ ضس  G Gضیعی اظ ضٍش ّوعهاًی تروک
 . (1)ضکل  پس اظ ظایص ضطٍع ضس 30کِ زض ضٍظ 

 
 

 
 
 

 ضٍش ّوعهاًی فحلی  -1ضکل 
Figure  . G G Heat synchronization protocol  

 
استال تا گاٍّا زض زض زٍضُ پس اظ ظایص زض جایگاُ فطی     

ّا تِ هٌظَض ًگْساضی ضسًس. کف جایگاُتَْیِ هٌاسة 
جلَگیطی اظ لغعًسگی تتًَی تَز. تستط گاٍّا زض زض جایگاُ 

استال هاسِ تازی تَز. زض کل زٍضُ آظهایص گاٍّا تِ آب فطی
 گاٍّا تا یک جیطُ کاهال هرلَطسالن زستطسی آظاز زاضتٌس. 

( 
 تغصیِ ضسًس  2001 فطهَلِ ضسُ هطاتق تَصیِ (2
. ّوِ گاٍّا طی زٍضُ آظهایطی اظ جیطُ یکساى (1)جسٍل 

چْاض تاض زض ضٍظ استفازُ کطزًس. طی زٍضُ پس اظ ظایص گاٍّا 
 ( تغصیِ ضسًس. 19ٍ 15، 11، 7ّای )ساعت

 

 
  (تطکیة جیطُ پایِ )تط پایِ هازُ ذطک هصطفی -1 جسٍل

Table  . Basal diet composition (based on dry matter intake)  

 

 زضصس  هازُ ذَضاکی

 8/22  یًَجِ

 22  شضت سیلَ ضسُ

 1/4  تفالِ چغٌسض قٌس

 -  کاُ گٌسم

 5/14  زاًِ جَ

 4/16  زاًِ شضت

 5/14  کٌجالِ سَیا

 8/0  فَلفت سَیا

 - پٌثِ زاًِ

 -  زاًِ گٌسم

 9/0  تیکطتٌات سسین

 4/0  ًوک

 3/0  زای کلسین فسفات

 3/0  اکسیس هٌیعیَم

 3/1  گلَکعا

 4/0  کَلیي کلطایس

 1  *ٍیتاهیٌی-هکول هعسًی

 3/0 چطتی پالن
  195000گطم فسفط، هیلی 9000، گطم ٍیتاهیي هیلی 1000، الوللی ٍیتاهیي ٍاحس تیي 100000، الوللی ٍیتاهیي ٍاحس تیي 500000ّط کیلَگطم اظ ایي هکول زاضای  :*

گطم آًتی هیلی 3000گطم سلٌیَم ٍ هیلی 1گطم کثالت، هیلی 100گطم هس، هیلی 280گطم ضٍی، هیلی 2000گطم سسین، هیلی 55000گطم هٌگٌع، هیلی 2000گطم کلسین، هیلی
 اکسیساًت تَز. 

1- Body condition score (BCS)                                                                                                                    2- Total Mixed Ratio 
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 مدیریت تولیدمثل
پظ اس سایؼ تغت پاکی رحن زر توام گاٍّا  28زر رٍس      

ّای ّای تروساًی )کیغتًاٌّجاریاًجام ٍ عالهت رحن ٍ 
تروساًی ٍ تروساى اعتاتیک( هَرز بزرعی قزار گزفت 
زرصَرت بزگؾت رحن بِ ٍضؼیت پیؼ اس سایؼ ٍ تاییس 

ّای ّوشهاًی با تَجِ بِ ٍضؼیت زاهپشؽک ذبزُ، پزٍتکل
تروساى ٍ با زر ًظز گزفتي اّساف هسیزیت تَلیسهثلی، 

 هَرز اعتفازُ قزار گزفت.  ٍضؼیت تغذیِ ٍ اهتیاس بسًی حیَاًات
 گیریخون
 اس ؽیززٍؽی، پیؼراط گاٍ زر ّز گزٍُ  45گیزی اس ذَى     

 ، یک عاػت پظ اس ؽیززٍؽی ٍ زٍ عاػت پظطی ؽیززٍؽی
گلیغزیس، غلظت گلَکش، تزیبزای تؼییي اس ؽیززٍؽی 

گیزی اعیسّای چزب آساز، آلبَهیي ٍ کَرتیشٍل زر ذَى اًساسُ
 ذًَگیزی اس گاٍّا، تَعط لَلِ ذال ًٍَجکت ؽؼ  ؽس.

)آٍاپشؽک، اراک،  EDTAی زارای هازُ ضس اًؼقاز لیتزهیلی
ّا پظ ؽس. ًوًَِزگ زم اًجام کوک ّلسر اس عیاّایزاى(، بِ

 ؽسًس ٍ پظ اس اتوام آٍری، رٍی ید ًگْساری هیجوغاس 
 ٍعیلِ زعتگاُ عاًتزیفیَصّا بِگیزی، توام ًوًًَِوًَِ

(Universal    R, Hettich Zentrifugen هَجَز زر )
زقیقِ، عاًتزیفیَص  15هست زٍر زر زقیقِ ٍ بِ 3000زاهساری، 

 1000ؽسًس ٍ پظ اس اتوام کار زعتگاُ، پالعوا تَعط عوپلز 
لیتزی، جساعاسی ؽسُ ٍ پظ اس ّای زٍ هیلیزر هیکزٍتیَپ

 -20زیش ّا بِ فیاززاؽت ؽوارُ گاٍ زر پک ید توام ًوًَِ
ّا با اعتفازُ زر ًوًَِ کَرتیشٍلزرجِ اًتقال زازُ ؽس. غلظت 

( ٍ زعتگاُ االیشا اس کیت االیشا )
( ریسر )

گلیغزیس ٍ گلَکش با اعتفازُ اس تزیآلبَهیي، غلظت  تؼییي ؽس.
اعیسّای چزب آساز  غلظت ٍ پارط آسهَىّای ؽزکت کیت

رٍػ اعــپکتزٍفتَهتزی ٍ ّای راًسٍکظ کیتبا اعتفازُ اس 
 .ؽستؼییي ) RA1000-اتَآًاالیشر )تَعــط زعــتگاُ 
 اولتراسونوگرافی

 ,BCF Ultrasound Australasاس زعتگاُ عًََگزافی )     

Victoria Australia )  5/7هجْش بِ پزٍب زاذل رکتَهی 
ّا ٍ تؾریص جغن سرز ٍضؼیت تروساى هگاّزتش بزای هؼایٌِ

پظ اس  32پظ اس سایؼ، تغت آبغتٌی زر رٍس  28فؼال زر رٍس 
اس تلقیح اعتفازُ ؽس. پظ  62تلقیح ٍ تاییس آبغتٌی زر رٍس 

ػٌَاى ؽاذص اصلی ٍ ٍجَز جغن سرز ٍ بِحضَر جٌیي 
ػٌَاى ؽاذص کوکی آبغتٌی زر ًظز هایؼات زر ؽاخ رحن بِ

پظ اس  60ٍ  32تؼساز آبغتٌی زر رٍس گزفتِ ؽس. اذتالف 
 .(4) زر ًظز گزفتِ ؽس اس زعت رفتي آبغتٌیػٌَاى تلقیح بِ

 های آماری انجام پژوهشروش
بزرعی ؽس.  Univariateًزهال بَزى زازُ ّا تَعط رٍیِ      
 SASافشار ًزم GLIMMIX( تَعط رٍیِ 1، 0ّای )زازُ

 ٍ هسل آهاری سیز تجشیِ ٍ تحلیل ؽسًس.  2/9 ًغرِ
Yijkl= µ+Ai+Tj+Ck +eijkl 

Y: ُهقسار ّز هؾاّس 
µ: هیاًگیي کل بزای صفت هَرز ًظز 
T: اثزات ثابت تیوار 
A: اثز تصازفی حیَاى 
C:  اثز هاهَر تلقیح 
E: ُاثز ػَاهل باقیواًس 
ّا زر چْار سهاى ّا ٍ َّرهَىبزای بزرعی هتابَلیت     

ّا با اعتفازُ ؽس. هقایغِ هیاًگیي  GLMهرتلف اس رٍیِ 
 اًجام ؽس.  05/0زاری اعتفازُ اس آسهَى تَکی ٍ زر عطح هؼٌی

 
 و بحث ایجنت
 ، (هَل بز لیتزهیلی) غلظت گلَکش ًتایج ًؾاى زاز     

  ، اعیسّای چزب آسازهَل بز لیتز(هیلی) گلیغزیستزی
 ٍ کَرتیشٍل )گزم بز لیتز( ، آلبَهیي لیتز(هَل بز هیلی)

تحت تاثیز سهاى ؽیززٍؽی قزار گزفت گزم بز لیتز( )هیلی
(05/0 >p با ؽزٍع ؽیززٍؽی زر هقایغِ با 1، جسٍل ٍ ) سهاى

( p< 05/0زاری افشایؼ یافت )طَر هؼٌیپیؼ اس ؽیززٍؽی بِ
زاری ًغبت بِ طَر هؼٌیٍلی یک عاػت پظ اس ؽیززٍؽی بِ

، p< 05/0اس ؽیززٍؽی کاّؼ یافت ) پیؼؽیززٍؽی ٍ  سهاى
گلیغزیس، اعیسّای چزب آساز، آلبَهیي ٍ غلظت تزی(. 2جسٍل 

ّای یک ٍ زٍ عاػت پظ اس ؽیززٍؽی کَرتیشٍل زر سهاى
 (. p> 05/0زاری ًساؽت )تفاٍت هؼٌی

  
 ّای هرتلفّای ذًَی ٍ َّرهًَی طی سهاىهیاًگیي ذطای اعتاًسارز( تغییز غلظت فزاعٌجِ ±هیاًگیي حساقل هزبؼات ) -2جسٍل 

 هزتبط با ؽیززٍؽی            
Table  . Lsmeans (±SEM) of blood metabolites and hormones during different time related to milking 

 

 
 

 گلَکش 
هَل بز لیتز()هیلی  

 تزی گلیغزیس
بز لیتز( هَل)هیلی  

 اعیسّای چزب آساز
هَل بز لیتز()هیلی  

 آلبَهیي
 )گزم بز لیتز(

 کَرتیشٍل
گزم بز لیتز()هیلی  

±4/25 پیؼ اس ؽیززٍؽی 048/0 b 0/31± 008/0 b 1/71± 025/0 b 31/88± 100/0 b 43/42± 115/0 b 
±6/11 طی ؽیززٍؽی 048/0 a 0/51± 008/0 a 2/68± 025/0 a 37/35± 100/0 a 57/70± 115/0 a 

±3/36 پظ اس ؽیززٍؽی یک عاػت 048/0 c 0/31± 008/0 c 1/38± 025/0 c 28/28± 100/0 c 38/02± 115/0 c 
±3/18 زٍ عاػت پظ اس ؽیززٍؽی 048/0 d 0/39± 008/0 c 1/44± 025/0 c 28/76± 100/0 c 38/25± 115/0 c 

P-Value 01/0  01/0  03/0  03/0  04/0  
 (. p<05/0ّغتٌس ) زاراػساز زارای حزٍف غیزهتؾابِ زر ّز عتَى زارای اذتالف هؼٌی
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82.......................................................................................................................................................... هقبیسِ ًرخ گیرایی اٍلیي تلقیح پیص ٍ پس از ضیردٍضی  

60 (03/0  =p )( ٍ p=  01/0) 32گیرایی در رٍز  ًرخ     
پس از تلقیح در گبٍّبیی کِ پس از ضیردٍضی تلقیح ضدًد 

داری ثیطتر از گبٍّبیی ثَد کِ پیص از ضیردٍضی طَر هؼٌیثِ

(. از دست رفتي آثستٌی در 3، خدٍل p< 05/0تلقیح ضدًد )
پس از تلقیح تفبٍتی ثیي دٍ گرٍُ  60تب  32فبصلِ رٍزّبی 

 (.p=  55/0ًداضت )

 پس از تلقیح 60تب  32ّبی رٍزّبی تلقیح ٍ از دست رفتي آثستٌی در فبصلِ پس از 60ٍ  32ًرخ گیرایی در رٍز  -3خدٍل 
Table  . Conception rate at d    and    after insemination and pregnancy loss between days    and    after  
                insemination 

 
 

ّب در در پصٍّص حبضر ؿلظت کَرتیسٍل در کل زهبى     
داهٌِ طجیؼی قرار داضت ٍلی ثب ضرٍع ضیردّی افسایص یبفت 

هیبًگیي کَرتیسٍل ٍ پس از یک سبػت ثِ سطح پبیِ رسید. 
هیکرٍگرم  10تب  1زایص در داهٌِ  پالسوب طی هبُ اٍل پس از

( 10ٍ ّوکبراى ) ّبستر(. 15ثر لیتر گسارش ضدُ است )
ؿلظت درصد  4/69ًوًَِ گبٍ در  307گسارش کردًد از 
کِ هیکرٍگرم ثر لیتر داضتٌد، در حبلی 3کَرتیسٍل کوتر از 

هیکرٍگرم ثر لیتر  6درصد گبٍّب ؿلظت کَرتیسٍل ثراثر  7/13
طَر طجیؼی هبضیي ضیردٍضی سجت افسایص ثِیب ثیطتر داضتٌد. 
تَسیي ٍ ذرٍج ضیر از طریق رفلکس آزادسبزی اکسی

ضیردٍضی ثؼضی ( ٍلی هبضیي 17ضَد )َّرهًَی هی-ػصجی
دار اٍقبت هوکي است ثِ تٌص هٌدر ضَد ٍ سجت کبّص هؼٌی

ّویي دلیل ثؼضی گبٍداراى (. ث12ِضَد )در ثبزدُ ضیر هی
ّب ذَردُ ضًَد دٌّد تب ضیر گبٍّبیطبى تَسط گَسبلِاخبزُ هی

چَى ایي گبٍّب در هقبیسِ ثب گبٍّبیی کِ تَسط ضیردٍضی 
ٍ  فبزیَ(. 16،17،23دًد )دٍضیدُ ضدًد ضیر ثیطتری تَلید کر

( گسارش کردًد ؿلظت کَرتیسٍل پس از ضرٍع 8ّوکبراى )
 هبرًتٍ  ًگراٍٍضیردٍضی صجح ٍ ثؼدازظْر افسایص ًطبى داد. 

( گسارش کردًد در گبٍّبی ّلطتبیي پس از ضرٍع 16)
ضیردٍضی ؿلظت کَرتیسٍل رًٍدی هطبثِ داضت. الگَی 

ادى ثِ گَسبلِ هطبثْی در تٌص ایدبد ضدُ در زهبى ضیرد
گسارش ضدُ است، ّرچٌد سِ تب چْبر سبػت پس از ضیردادى 

( گسارش 9ٍ ّوکبراى ) گَرٍیت(. 12رسد )ثِ سطح اٍلیِ هی
دقیقِ پس از ضیردٍضی افسایص یبفتِ ٍ ثِ پیک  10کردًد 

ضرٍع در هقبیسِ ثب  (لیترًبًَگرم ثر هیلی 25رسد )ذَد هی
 8دقیقِ ثِ  30ٍ پس از  (لیترًبًَگرم ثر هیلی 5ضیردٍضی )

ؿلظت کَرتیسٍل پبیِ گبٍّبی ثبلؾ لیتر رسید. ًبًَگرم ثر هیلی
گسارش  لیترهیلیّب در داهٌِ دٍ ٍ پٌح ًبًَگرم در ٍ گَسبلِ

ّبی کَتبُ هدت هبًٌد خداسبزی دام از گرٍُ، ضدُ است. تٌص
حول ٍ ًقل کَتبُ هدت ٍ داؽ زدى هٌدرثِ افسایص ثِ ًسجت 

 ّبی هرتجط ثب تٌص ّبی پالسوبیی َّرهَىسریغ ؿلظت
 45تب  20ّب در فبصلِ ای کِ سرش َّرهَىضَد؛ ثِ گًَِهی

طَر رسد ٍ ثِهی لیترهیلیًبًَگرم در  40تب  12دقیقِ ثِ 

 گردد هؼوَل پس از چٌد سبػت ثِ ؿلظت پبیِ ثبز هی
(10 ،12 ،17.) 

در پصٍّص حبضر ضرٍع ضیردٍضی سجت افسایص      
 گلیسرید در هقبیسِ بی چرة آزاد، آلجَهیي، گلَکس ٍ تریاسیدّ

ّب قجل از ضیردٍضی ضد ٍ پس از یک سبػت ثِ ثب سطَح آى
سطح پبیِ رسید کِ دارای الگَی تراٍضی هطبثِ کَرتیسٍل 
ثَدًد. دلیل ایي اهر هوکي است ًیبز ثیطتر ثِ اًرشی در زهبى 

سطَح زیبد ضیردٍضی ثبضد. لیپَلیس ثبفت چرثی در پبسد ثِ 
ّبی چرثی اهری طجیؼی کَرتیسٍل ٍ ٍٍرد کن گلَکس ثِ سلَل

ثب تَخِ ثِ افسایص گلَکس در پصٍّص حبضر رسد. ثِ ًظر هی
ثسیح چرثی دیدُ ضدُ ثِ احتوبل ًبضی از پس از ضیردٍضی، 

ّب اثر تحریکی است. کبتِ کَالهیيّب اثرات کبتِ کَالهیي
کٌد ثبفت را تسریغ هیقَی رٍی گلیکَلیس داضتِ ٍ ّیپَکسی 

(. 14ٍ هوکي است سجت اسیدٍز هتبثَلیکی در ثبفت ضَد )
ّبی هَرا ثیي ؿلظت کَرتیسٍل ٍ گسارش ضدُ در گبٍهیص

دّد گلَکس ذَى ّوجستگی هثجت ٍخَد داضت کِ ًطبى هی
ّبی اًرشی در خریبى ذَى هٌدر تٌص ثِ افسایص هتبثَلیت

وب ثب ضرٍع ضَد. ّوچٌیي گسارش ضد کِ گلَکس پالسهی
یبثد کِ دلیل آى ًبضی از طَر ذطی کبّص هیضیردّی ثِ

ذبلی ضدى پستبى ثِ دلیل افسایص سبذت ٍ تراٍش ضیر ثَد 
در گبٍّبیی کِ پصٍّص حبضر  ثب پصٍّطی هطبثِدر (. 24)

ثرگطتگی ضیرداى داضتٌد دٍ سبػت پس از خراحی ؿلظت 
 .(15) اسیدّبی چرة آزاد، گلَکس ٍ کَرتیسٍل افسایص یبفت

 ثِ ذَى در اًد،ًبهحلَل آة در چرة اسیدّبی کِ خبییآى از
 در آزاد چرة ػٌَاى اسیدّبی تحت ٍ هتصل آلجَهیي پرٍتئیي

ٌّگبم ضیردٍضی فرآیٌد لیپَلیس افسایص .ضًَد هی حول ذَى
یبثد. ایي ػول ػودتبً ثر اثر افسایص اپی ًفریي هَخَد در هی

سوپبتیکی است. در ضرٍع ذَى، افسایص فؼبلیت اػصبة 
تَسط ػضالت  اسیدّبی چرة آزادثرداضت  قدارضیردٍضی ه

ثرداضتی ثسیبر  اسیدّبی چرة آزادایي  .یبثدفؼبل افسایص هی
کِ از لیپَلیس ثبفت چرثی اسیدّبی چرة آزادی است ثیطتر از 

کِ اسیدّبی چرة پالسوب در اثتدا طَریآید، ثِثدست هی
 قدار آزادسبری یص تدریدی لیپَلیس، هیبثٌد. ثب افساکبّص هی

 

 
 ضبذص

   تلقیح هصٌَػی

 P-Value پس از ضیردٍضی پیص از ضیردٍضی
   150 150 تؼداد گبٍ

 01/0 54(81) 40(60) از تلقیح، درصد )تؼداد گبٍ آثستي(پس  32ًرخ گیرایی در رٍز 
 03/0 49(74) 36(54) پس از تلقیح، درصد )تؼداد گبٍ آثستي( 60ًرخ گیرایی در رٍز 

 پس از تلقیح، درصد  60تب  32از دست رفتي آثستٌی در فبصلِ رٍزّبی 
 55/0 9(7) 10(6) کردًد(پس از تلقیح سقط  60تب  32)تؼداد گبٍ آثستٌی کِ  در فبصلِ رٍزّبی 

 (. p<05/0دار ّستٌد )اػداد دارای حرٍف ؿیرهتطبثِ در ّر ردیف دارای اذتالف هؼٌی
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83 ..................................................................................................................................................... 1398 پاییش/ 22ّن/ ؽوارُ دپضٍّؾْای تَلیدات داهی عال   

† 

 قدار اعیدّای چزب آساداس تافت چزتی اس ه اعیدّای چزب آساد
اعیدّای  گیزد در ًتیجِ، غلظتتزداؽتی اس پالعوا پیؾِ هی

 . (7 ،2) یاتدپالعوا افشایؼ هی چزب آساد
کِ افشایؼ غلظت  گشارػ کزدًد( 7ٍ ّوکاراى ) درعٌز     

تاعث کاّؼ اًتقال قٌد خَى یا فعالیت  اعیدّای چزب آساد
ؽَد ٍ داللت تز هْار عول اًتقال دارد. فغفَریالعیَى هی

تاعث هْار جذب گلَکش ٍ تحزیك  اعیدّای چزب آسادافشایؼ 
 گلیکَصى ٍ کاّؼ اکغیداعیَى  اختاًغَلیي تَعط ع

ٍ یا  اعیدّای چزب آسادؽَد ٍ ایي افشایؼ کزتَّیدرات هی
گلیغزٍل عثة عزکَب اًغَلیي کثدی ٍ خزٍجی گلَکش ٍ در 

 (. 2ؽَد )ًتیجِ تاعث هقاٍهت تِ اًغَلیي هی
اعید چزب را  -چزخِ گلَکش (21) ٍ ّوکاراى راًدل     

اکغیداعیَى  پیؾٌْاد کزدًد کِ تزاعاط آى اعیدّای چزب
 عاسی عضلِ قلة ٍ دیافزاگن کاّؼّا را در آهادُکزتَّیدرات

قدار آسادعاسی افشایؼ لیپَلیش عثة افشایؼ ه دٌّد.هی
سیاد ؽدى ؽَد. اس تافت چزتی هی اعیدّای چزب آساد

پالعوا عثة هْار پیزٍات دّیدرٍصًاس ٍ در  اعیدّای چزب آساد
 .(21) ؽَددر ًْایت عثة کاّؼ گلَکش هصزفی هی

گیزایی در گاٍّایی کِ پظ اس ؽیزدٍؽی تلقیح ؽدًد ًزخ     
داری افشایؼ طَر هعٌیهقایغِ تا پیؼ اس ؽیزدٍؽی تِدر 

تَاًد کاّؼ تٌؼ ٍ کاّؼ ًؾاى داد کِ دلیل ایي اهز هی
غلظت کَرتیشٍل تِ دلیل خالی ؽدى پغتاى اس ؽیز تاؽد کِ 

 در ایي پضٍّؼ ًؾاى دادُ ؽد.  
طَر کلی ًتایج ایي پضٍّؼ ًؾاى داد تلقیح گاٍّا پسظ  تِ     

تا پیؼ اس ؽیزدٍؽسی عسثة افسشایؼ     اس ؽیزدٍؽی در هقایغِ
تَاى تِ کاّؼ غلظت کَرتیشٍل، کِ ایي اهز را هی تارٍری ؽد

 اعیدّای چزب آساد ٍ آلثَهیي پسظ اس ؽیزدٍؽسی ًغسثت داد.   
تز تسزای تَیسیِ   اگزچِ ًیاس تِ تکزار پضٍّؼ در هقیاط تشرگ

 ّای ایي پضٍّؼ اعت.یافتِ
 

 تشکر و قدردانی
لی داًؾگاُ علَم کؾاٍرسی ٍ ایي پضٍّؼ تا حوایت ها     

 هٌاتع طثیعی عاری ٍ تز اعاط طزح پضٍّؾی ؽوارُ
در ؽزکت ؽیز ٍ گَؽت هْدؽت عاری اًجام  01-1397-03
 ؽد.
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Abstract 
    The objective of this study was to compare first service conception rate before and after 
milking and changes in metabolite and hormones during four times realted to milking in 
lactating dairy cow.     High producing Holstein cows (>    Kg/d and BCS) were randomlly 
selected and assigned into two groups:  - insemination before morning milking (     a.m, n = 
   ) and  - insemination after morning milking (     a.m, n=   ). Milking was performed at 
  a.m. All cows were synchronized with G G-Ovsynch protocol started at d    postpartum. 
Blood samples collected from subsample of cows (n =    per group) and at four times (before 
milking, with milking,   h after milking and   h after milking) for measauring glucose, 
triglyceride, free fatty acids, albumin andcortisol concentrations. Results showed that Glucose, 
trigyceride, free fatty acids, abumin and cortiso concentrastions were affected by miking time 
(P< .  ) and significanty increased with milking compared to before milking (P< .  ) but 
significanty decreased   h after milking compared to milking and before milking. Conception 
rate at d    and    after AI were greater in cows inseminated after milking in comparsin with 
before milking. In conclusion results of the present study showed insemination of cows after 
milking compared to before miking resulted in increased fertility. 
 
Keywords: Cortisol, Dairy Cow, Free Fatty Acids, Milking Stress 
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