
 

 

 

 

 
 

مقایسه کارآیی پنج روش همزمان کردن فحلی در گاوهای هلشتاین در 

 شرایط تنش گرمایی
 

 

* 1عیسی دیرنده
 

 

 ایران -گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری  .1
 
 

 28/10/1394 مقاله: پذیرش تاریخ 22/06/1394له:مقا وصول تاریخ 

 

 چكيده

هژای اقتصژادی در شژرادط تژن      هدف از انجام تحقیق هاضر، مقادسه کارآدی پنج روش همزمان کردن فحلی با در نظر گرفتن هزدنژه 
رأس  500. تعژداد  انجژام شژد   7۳-۸۱و در شاخ  دما و رطوبژت   ۱۳۹۴گرمادی در گاو هلشتادن است. ادن پاوه  در تابستان سال 

طژور تصژادفی در پژنج گژروه آزمادشژی      ( انتخژاب و بژه  2-۴کیلوگرم در روز و نوبت زادژ    25گاو هلشتادن )با تولید شیر بیشتر از 
 G7G - ۴دابژل آوسژینک،    - ۳پژری سژینک/ آوسژینک،     - 2آوسژینک،   - ۱های همزمان کردن فحلی شامل بندی شدند. روش تقسیم

ینک بود. نتادج نشان داد پی  همزمانی پی  از شروی آوسینک در مقادسه با آوسینک تنها درصد آبستنی در آوس PG7G - 5آوسینک و 
پژ  از تلقژیح و از دسژت رفژتن آبسژتنی       60و  ۳2پ  از تلقیح را افزاد  داد. با درنظر گرفتن درصد گیرادژی در روز   60و  ۳2روز 
پژ  از تلقژیح    60و  ۳2بود. هزدنه اسپرم مصرفی به ازای هر آبستنی در روز ها بهتر از سادر روش PG7Gو  G7Gهای همزمانی روش

 هژر  ازای بژه  برنامژه همزمژانی   و اسژپرم  هزدنژه  کمینه بود. مجموی PG7Gو  G7Gهای همزمانی در روش آوسینک بیشینه و در روش
طورکلی، ردال بود. به ۱۸۹0000ن و برابر های ددگر کمتردآوسینک در مقادسه با روش G7Gپ  از تلقیح در روش  60آبستنی در روز 

از نظژر   G7Gآزمادشی بررسی شده با توجه به هزدنه اجرای روش، اسپرم مصرفی و تعداد گژاو آبسژتن شژده، روش     در بین پنج روش
 باشد.کارادی )تولیدمثلی و اقتصادی( بهتردن روش می

 آوسینک G7Gازای آبستنی، دنه بهاسپرم مصرفی، اولتراسونوگرافی، گاو شیری، هز ها: واژه كلید
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 مقدمه

در گاوهژای شژیری    تولید شیر انتخاب ژنتیکی و افزاد  با

درصد باروری کاه  دافته است. در هال هاضژر، درصژد   

 ۴0های کشژور هژدود   گیرادی در اولین تلقیح در گاوداری

درصد است. لذا، بهبود بازده تولیدمثلی به عنوان دک عامل 

عژواملی نظیژر    .آوری گاوداری ضروری استمؤثر در سود

طوینی بودن فاصله زادمان و اولین فحلی، عژدم تشژخی    

فحلی، زمان نامناسژب تلقژیح مصژنوعی و کژاه  درصژد      

زادژی و  گیرادی در اولین تلقیح سبب افزاد  فاصله گوساله

. ]۱۳و  ۱[شژود  های شیری میدرنتیجه کاه  سود در گله

ردزی بژدون نیژاز   دا تخمک های همزمان کردن فحلیروش

بنژدی  به تشخی  فحلی، امکان مددردت مؤثر تلقیح زمژان 

 . ]5[کنند شده را در گاوهای شیری  فراهم می

)روز  GnRHشژامل تزردقژات متژوالی     آوسینک روش

( و تلقیح اجباری ۹)روز  GnRH(، 7)روز  PGF2αصفر(، 

دوم GnRH ساعت پژ  از تزردژق    ۱6-۱2بعد از گذشت 

 آوسژینک  روشسال کژاربرد   ۱6. در طول ]5و  2[د باشمی

-در مددردت تولیدمثل گاوهای شیری، پاوهشگران تژالش 

های بسیار زدادی در جهت بهبود درصژد آبسژتنی بژه ازای    

انژد. دکژی از دیدژل پژادین بژودن درصژد       انجام داده تلقیح

های همزمانی، عدم شناخت در برنامه آبستنی به ازای تلقیح

های همزمژانی در مراهژل   و شروی برنامه وضعیت تخمدان

به همژین دلیژل،    .]5و  ۴، 2[ باشدتصادفی چرخه فحلی می

اسژژتفاده از پژژی  همزمژژانی قبژژل از شژژروی  2000از سژژال 

 فحلی با دو تزردق همزمانی چرخهپی آوسینک رادج شد. 

 روز ۱۴ فاصژله  بژه  ( PGF2αاف دو آلفژا )   پروستاگلنددن

آوسینک  روشدر مقادسه با را لقیح درصد آبستنی به ازای ت

همزمژانی کژه بژا عنژوان     ادن روش پژی   .]۱0[افزاد  داد 

اصلی مددردت تولیدمثل بخ  شود، شناخته می سینکپری

. روش ]۱5[ گاوهای شیری در چند سال اخیر بژوده اسژت  

معرفی شد، روش دابل آوسژینک   200۸ددگری که در سال 

( و GnRHروپین )بژژر پادژژه هورمژژون آزادکننژژده گونژژادوت  

PGF2α  20بود که در مقادسه با آوسینک درصد آبستنی را 

. بژا توجژه بژه اسژتفاده رو بژه رشژد       ]6[افزاد  داد  درصد

های گاو شیری کشژور بررسژی   های همزمانی در گلهروش

ها بژا  ها از دددگاه اقتصادی و توجبه اقتصادی آنادن روش

هژدف از   در نظر گرفتن درصد گیرادی بسژیار مهژم اسژت.   

هژای  پاوه  هاضر، ارزدژابی اقتصژادی اسژتفاده از روش   

رادج همزمانی فحلی در گاو شیری در شرادط تن  گرمادی 

 است.

 

 هامواد و روش

و در شژاخ  دمژا و    ۱۳۹۴ادن پاوه  در تابستان سژال  

رأس گژاو   500انجام شژد. تعژداد    ۸۱-7۳( THIرطوبت )

رم در روز و کیلژوگ  25هلشتادن )بژا تولیژد شژیر بیشژتر از     

طور تصادفی در پنج گژروه  ( انتخاب و به2-۴نوبت زاد  

بندی شدند. گاوها در جادگاه مسقو دارای  آزمادشی تقسیم

فری استال نگهداری و روزانه سه نوبت بژه فاصژله هشژت    

ساعت دوشیده شدند و مقژدار شژیر تولیژدی هژر گژاو بژه       

صژژورت خودکژژار ثبژژت شژژد. فهرسژژت معادنژژات گاوهژژای 

هژا و  ، فهرسژت تزردقژات و زمژان انجژام آزمژون     آزمادشی

افزار مددران استخراج شژد.   تشخی  آبستنی موجود در نرم

هیوانات دو نوبت در روز با جیره کژامالً مخلژوط )هژاوی    

دونجه خژرد شژده، سژیلوی ذرت، سژودا، کنجالژه سژودا و       

هژا از  مخلوط مواد معدنی و ودتامینی( تیذده شژدند. جیژره  

ژی قابژل متابولیسژم، پژروتئین خژام،     نظر ماده خشک، انژر 

چربی و فیبژر محلژول در شژودنده خنثژی دکسژان بژوده و       

براساس جدول اهتیاجات غذادی گژاو شژیری بژا میژانگین     

کیلژوگرم   ۳2تا  ۳0کیلوگرم و میانگین تولید شیر  650وزن 

پژ  از زادژ  کلیژه گاوهژا از نظژر       ۳0تنظیم شد. در روز 

هژای   انی )کیسژت هژای تخمژد  سالمت رهژم و ناهنجژاری  

تخمدانی و تخمدان استاتیک( بررسژی شژدند. در صژورت    
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های همزمان سالم بودن رهم و تیدید دامپزشک خبره، روش

کردن گاوها با توجه به وضعیت تخمدان اجرا شژد )شژکل   

های همزمژانی بژه ترتیژب زدژر بژود:      (. زمان شروی روش۱

پ  از زادژ ، پژری سینک/آوسژینک     55±۱آوسینک روز 

پ  از  50±2پ  از زاد ، دابل آوسینک روز  ۳5±۳روز 

 PG7Gپژ  از زادژ  و    50±2آوسینک روز  G7Gزاد ، 

های همزمانی پ  از زاد . کلیه روش ۳5±2آوسینک روز 

 پ  از زاد  پادان دافت.   65±2در روز 

 

 
 كردن فحلی همزمانمختلف  های. روش1شکل 

 

 BCF Ultrasoundاز دژژک دسژژتگاه سژژونوگرافی )  

Australas, Victoria Australia    مجهز بژه پژروب داخژل )

هژا و  مگاهرتز برای معادنه وضژعیت تخمژدان   5/7رکتومی 

پ  از زاد  اسژتفاده   ۳0تشخی  جسم زرد فعال در روز 

پ  از تلقیح و تیدید آبستنی  ۳2شد. آزمون آبستنی در روز 

پ  از تلقیح بژا اسژتفاده از سژونوگرافی انجژام      60در روز 
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وجود جنین به عنوان شاخ  اصلی  و وجژود جسژم   شد. 

زرد و مادعات در شا  رهژم بژه عنژوان شژاخ  کمکژی      

 ۳2آبستنی درنظر گرفته شد. تفاوت تعداد آبسژتنی در روز  

پ  از تلقیح به عنوان از دست رفتن آبسژتنی درنظژر    60و 

 گرفته شد.

)گونژادرولین   GnRHهژای آزمادشژی از   در کلیه روش

لیتژر، گنابردژد،    گژرم گونژادرولین/ میلژی    میلژی  ۱00استات، 

 250)کلوپروسژژنتول،  PGF2αشژژرکت پارنژژل، اسژژترالیا( و 

لیتر، استروپلن شرکت پارنژل،   گرم کلوپروسنتول/ میلی میلی

(. ارزدژژابی اقتصژژادی  ۱اسژژترالیا( اسژژتفاده شژژد )جژژدول   

های همزمانی بر مبنای تعداد گاوهادی کژه کژل روش    روش

انجژام شژده بژود و تلقژیح شژدند،      هژا  همزمان کردن در آن

صژژورت گرفژژت. هزدنژژه هژژر تزردژژق پروسژژتاگلنددن )دو   

و  70000لیتر( به ترتیب  لیتر( و گونادرولین )دک میلی میلی

ردال در نظر گرفته شد. برای کلیه گاوهژا از اسژپرم    50000

 ردال استفاده شد. ۳00000با قیمت هر دوز 

 

  كردن فحلی مختلف همزمان هایروش در یمصرف یهاهورمون نهیهز.  1 جدول

 هورمون

 یهمزمان هایروش 

 آوسینک 
 نکیس یپر

 آوسینک

 دابل

 آوسینک
G7G 
 آوسینک

PG7G 
 آوسینک

 ندپروستاگلند
 ۳ 2 2 ۳ ۱ قدتزر تعداد

 2۱0000 ۱۴0000 ۱۴0000 2۱0000 70000 هزدنه )ردال(

 نیگونادرول
 ۳ ۳ ۴ ۳ 2 قدتزر تعداد

 ۱50000 ۱50000 200000 ۱50000 ۱00000 هزدنه )ردال(

ازای دژک  های همزمژانی بژه  هزدنه اجرای روش  جمع

 (الد)ر راس
۱70000 ۳60000 ۳۴0000 2۹0000 ۳60000 

 

افژزار آمژاری    نرم Logistic( توسط روده ۱، 0های )داده

SAS  تجزده و تحلیل شد: ۱و مدل آماری 

۱)  Yijkl = µ + Ai + Tj + Ck + eijkl 

میانگین کل برای  µمقدار هر مشاهده،  Yرابطه، در ادن 

اثر تصادفی هیوان،  A، تیمارثابت اثرات   Tمتییر موردنظر،

C  اثر مامور تلقیح وe باشند.اثر خطای آزماد  می 

 

 نتایج و بحث

پ  از تلقیح در گژروه آوسژینک    ۳2درصد گیرادی در روز 

. از (2( )جژدول  P<05/0ها کمتر بود )نسبت به سادر گروه

پژ  از   60تژا   ۳2دست رفتن آبستنی در فاصژله روزهژای   

(. 2دار نبژود )جژدول   های آزمادشژی معنژی  تلقیح بین گروه

پژ    60و  ۳2ازای آبسژتنی در روز  تعداد اسپرم مصرفی به

و  G7Gهژای  از تلقیح در گروه آوسینک بیشینه و در روش

PG7G ( 05/0کمینه بود>P 2( )جدول.) 

همزمانی قبل از آغاز آوسژینک در   نتادج نشان داد پی 

مقادسه با برنامه آوسینک سژبب بهبژود درصژد گیرادژی در     

غالژب   پاسه فولیکولپ  از تلقیح شد.  60و  ۳2روزهای 

تزردژق   هنگژام جسژم زرد در   وجژود و  GnRHبژه تزردژق   

PGF2α   از عوامژژل اصژژلی مژژؤثر بژژر موفقیژژت دژژک روش
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راهژل  همزمژانی در م  هژای روش. شژروی  همزمانی هسژتند 

عژدم   را کژاه  داد و تصادفی چرخه فحلی درصد آبستنی 

درصژژد  ۳0ردژژزی در هژژدود همزمژژانی مناسژژب تخمژژک 

 .]۱0[علت ادن کاه  گزارش شد هیوانات 

 

 ازای آبستنی و تعداد اسپرم مصرفی به گیرایی فحلی بر تعداد گاوهای آبستن، درصد مختلف همزمان كردن هایروش ثیرأ. ت۲جدول 

 شاخ 

 ای همزمانیهروش

P 
 آوسینک

پری سینک 

 آوسینک

دابل 

 آوسینک
G7G PG7G 

هژا انجژام   تعداد گاوهادی که کل روش همزمانی در آن -الو 

 شده بود
۹5 76 ۸2 ۹۳ ۹0  

  ۳۱ ۳۳ 2۳ ۱۸ ۱6 پ  از تلقیح ۳2تعداد آبستنی در روز  -ب 

c پ  از تلقیح )%( ۳2درصد گیرادی در روز  ۸/۱6  6/2۳ b 0/2۸ b ۴/۳5 a ۴/۳۴ a 0۳/0  

2/۴ 6 ۳2تعداد اسپرم مصرفی به ازای آبستنی در روز  -ج   6/۳  ۸/2  ۹/2  0۱/0  

  2۸ 2۹ 20 ۱5 ۱۴ پ  از تلقیح 60تعداد آبستنی در روز  -د 

c پ  از تلقیح )%( 60درصد گیرادی در روز  7/۱۴  7/۱۹  b ۳/2۴  b a ۱/۳۱  ۱/۳۱  a 0۳/0  

۸/6 60روز  تعداد اسپرم مصرفی به ازای آبستنی در -ه   ۱/5  ۱/۴  2/۳  2/۳  0۱/0  

پژ    60تا  ۳2 روزهای فاصله در آبستنی از دست رفتن -و 

 از تلقیح )%(
5/۱2  6/۱6  ۱۳ ۱/۱2  6/۹  ۴5/0  

 

ای از چرخه فحلی کژه  موفقیت روش آوسینک به گامه

. ]۱0و  5[شود، بستگی دارد  انجام می GnRHاولین تزردق 

در مقادسژه بژا    آوسینک در روز ش  چرخه فحلژی شروی 

دهنژده   پاسژه غالب فولیکول  وجود های ددگر به علتزمان

، ]۱۴[ ردژزی ، موجژب افژزاد  درصژد تخمژک    GnRHبه 

و در نهادت  جددد تشکیل جسم زرد، شروی موج فولیکولی

و  2[شود و افزاد  باروری می فحلی ثر چرخهؤهمزمانی م

های پژی  همزمژانی، گاوهژا در هنگژام     با اجرای روش. ]5

آغاز برنامه اصلی همزمانی )نظیر آوسینک( در ابتدا و میانژه  

درصد گیرند و ادن علت اصلی بهبود چرخه فحلی قرار می

پژی  همزمژانی   اجرای  برنامه در اثر  آبستنی به ازای تلقیح

گامژه دای اسژتروس گامژه مناسژبی بژرای آغژاز       . ]6[است 

های همزمانی است و اجرای پژی  همزمژانی سژبب    روش

د، بسیاری از گاوها هنگام آغاز اجژرای روش اصژلی   شومی

وارد گامه دای استروس شوند. جسم زرد بالیی کژه در اثژر   

شژود، سژبب  افژزاد  غلظژت     پی  همزمژانی ادجژاد مژی   

پروژسژژترون گژژردش خژژون طژژی رشژژد فولیکژژول و بهبژژود 

 .]۳[شود باروری می

سینک/ آوسینک،  های آوسینک، پریهزدنه اجرای روش

آوسژینک بژه ازای    PG7Gآوسینک و  G7Gک، دابل آوسین

آورده شژژده اسژژت. هزدنژژه اسژژپرم  ۳هژژر راس در جژژدول 

پ  از تلقژیح   60و  ۳2مصرفی به ازای هر آبستنی در روز 

کمینژژه بژژود.  G7G در روش آوسژژینک بیشژژینه و در روش

آبسژتنی در   هر ازای به اجرای برنامه و اسپرم هزدنه مجموی

کمتژژر و در روش  G7G پژژ  از تلقژژیح در روش  ۳2روز 

هژا بژود. در ادژن تحقیژق، بژا      آوسینک بیشتر از سادر روش
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 56ها بود )که هزدنه اجرای آوسینک کمتر از سادر روش ادن

هژا(، ولژی مجمژوی هزدنژه     درصد هزدنه اجرای سادر روش

-ازای آبستنی بی  از سادر روشاسپرم و روش همزمانی به

هژژای گژژروه دام هژژا(. دربرابژژر سژژادر روش ۳0/۱هژژا بژژود )

 ۳2 روز درازای آبسژتنی  آوسینک هزدنه اسپرم مصژرفی بژه  

پژ    60ها بود. در روز برابر سادر گروه 77/۱ حیتلق از پ 

اسژپرم   ومیر جنینژی، هزدنژه   از تلقیح با در نظر گرفتن مرگ

ازای روش همزمژژانی بژژه ازای آبسژژتنی، هزدنژژهمصژژرفی بژژه

روش همزمژانی   اسژپرم و  آبستنی و درنهادت مجموی هزدنه

درصژد افژزاد     20تژا   ۱۳ها به ازای آبستنی در همه گروه

پژ    60ازای آبستنی در روز دافت. هزدنه اسپرم مصرفی به

در گروه آوسژینک بیشژتر از سژادر     ۳2از تلقیح همانند روز 

که هزدنه روش همزمژانی  برابر(، درهالی 7۴/۱ها بود )گروه

 PG7Gسژژینک و در گژژروه آو 60ازای آبسژژتنی در روز بژژه

-دکسان بود، ولی با درنظر گرفتن هزدنه اسپرم مصژرفی بژه  

( PG7Gبرابژژر گژژروه  ۱2/2ازای آبسژژتنی )گژژروه آوسژژینک 

آبسژتنی   هژر  ازای روش همزمانی به و اسپرم مجموی هزدنه

کمتژژر بژژود   PG7Gپژژ  از تلقژژیح در گژژروه   60در روز 

 (. ۳)جدول 

 

روش  و اسپرم فحلی بر هزینه اسپرم مصرفی به ازای هر آبستنی و مجموع هزینه نمختلف همزمان كرد هایروش . تأثیر3جدول 

 همزمانی به ازای هر آبستنی 

 شاخ 

 های همزمانیروش

 آوسینک
پری سینک 

 آوسینک

دابل 

 آوسینک
G7G PG7G 

 ۹0 ۹۳ ۸2 76 ۹5 تعداد گاوهادی که همزمانی را به پادان رساندند -الو 

بژژه ازای هژژر راس )ردژژال(  هزدنژژه روش همزمژژانی  -ب 

 (2)جدول 
۱70000 ۳60000 ۳۴0000 2۹0000 ۳60000 

 ۳2۴00000 26۹70000 27۸۸0000 27۳60000 ۱6۱50000 الو( ×کل هزدنه همزمانی )ردال( )ب  -ج 

 ۳2به ازای هژر آبسژتنی در روز    هزدنه روش همزمانی -د 

 (2)ردال( )رددو ج تقسیم بر رددو ب جدول 
۱00۹۳75 ۱520000 ۱2۱2۱7۴ ۸۱727۳ ۱0۴5۱6۱ 

 ۳2هزدنه اسپرم مصرفی بژه ازای هژر آبسژتنی در روز     -م 

 ردال( ۳00000ضربدر  2)ردال( )رددو ج جدول 
۱۸00000 ۱260000 ۱0۸0000 ۸۴0000 ۸70000 

بژه ازای هژر    روش همزمژانی  و اسژپرم  مجموی هزدنه -ن 

 (م+ د ( )ردال) ۳2آبستنی در روز 
2۸0۹۳75 27۸0000 22۹2۱7۴ ۱65727۳ ۱۹۱5۱6۱ 

 60 روز در آبسژتنی  هژر  ازای به روش همزمانی هزدنه -و 

 (2 جدول - د رددو بر تقسیم ج رددو))ردال( 
۱۱5۳57۱ ۱۸2۴000 ۱۳۹۴000 ۹۳0000 ۱۱57۱۴۳ 

 60هزدنژژه اسژژپرم مصژژرفی بژژه ازای آبسژژتنی در روز   -ه 

 ردال( ۳00000ضرب در  2)ردال( )رددو ه جدول 
20۴0000 ۱5۳0000 ۱2۳0000 ۹60000 ۹60000 

 هژر  ازای بژه  روش همزمژانی  و اسپرم هزدنه مجموی -ی 

 (ه+ و ( )ردال) 60 روز در آبستنی
۳۱۹۳57۱ ۳۳5۴000 262۴000 ۱۸۹0000 2۱۱7۱۴۳ 
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روش  ازای آبسژتنی، هزدنژه  اسژپرم  مصژرفی بژه    هزدنه

 اسژپرم و  ازای آبستنی و درنهادت مجموی هزدنههمزمانی به

پژژ  از  60و  ۳2زای آبسژژتنی در روز ا روش همزمژژانی بژژه

همزمژانی و تلقژیح    G7Gتلقیح در گاوهژادی کژه بژا روش    

 ها بود.شدند، کمتر از سادر روش

دژک   شده بندی زمان حیتلق های برنامهامروزه استفاده از 

 درراهکار مناسب و پذدرفته بژرای افژزاد  درصژد تلقژیح     

ی آبسژتن  و افزاد  درصد گاوها یاریاخت انتظار دوره اندپا

گله گاوهای شیری است. براساس دک گزارش اسژتفاده از  

بندی شژده در مقادسژه بژا تشژخی      های تلقیح زمانبرنامه

ازای هژر  فحلی و تلقیح گاوهای ادستافحل سود سژاینه بژه  

. در پاوهشی ددگژر، هزدنژه   ]۹[دیر افزاد  داد  ۳0گاو را 

شژده در  بنژدی  هژای تلقژیح زمژان   ازای آبستنی در برنامهبه 

دیر کمتر بژود   ۱۴/۸0های تشخی  فحلی مقادسه با برنامه

بندی شده به دلیل افزاد  تعداد های تلقیح زمان. برنامه]۴[

شژژوند، عملکژژرد گاوهژژادی کژژه بژژرای تلقژژیح معرفژژی مژژی 

های هادی که از برنامه. گله]۱۴[دهند تولیدمثلی را بهبود می

دژابی  مبتنی بژر فحژل  های بندی شده و نیز برنامهتلقیح زمان

کننژد، روزهژای بژاز کمتژری     صورت ترکیبی استفاده مژی به

. در ]۱2[داشتند و سود هاصل به ازای هر گاو بیشژتر بژود   

سژژازی عملکژژرد تولیژژدمثلی و ارزدژژابی ای بژژا شژژبیهمطالعژژه

های همزمانی، گاوهادی که در اولین تلقژیح  اقتصادی برنامه

در مقادسه با تلقیح  بندی شده تلقیح شدند،به صورت زمان

درصژد( درصژد    65مبتنی بر تشخی  فحلی )بژا رانژدمان   

بنژدی شژده   آبستنی بیشتری داشتند. همچنین، تلقژیح زمژان  

سبب کاه  روزهای باز و افزاد  سود هاصل از افزاد  

بندی تولید شیر شد. درنتیجه، استفاده همزمان از تلقیح زمان

هبود درصد آبستنی و دابی کارامد سبب بشده با برنامه فحل

 .]7[افزاد  سودآوری شد 

هادی کژه تلقژیح بژر مبنژای     ازای آبستنی در گله هزدنه به

بنژدی  گرفت، در مقادسه با تلقژیح زمژان  دابی انجام می فحل

شده به دلیل افزاد  فاصله زاد  تا اولین تلقیح بیشتر بود. 

ازای آبسژژتنی در زمژژان اسژژتفاده از دو تزردژژق   هزدنژژه بژژه 

روز در مقادسه با عدم اسژتفاده   ۱۴اگلنددن به فاصله پروست

دیر در  ۱۴/۴دیر کمتژژر بژژود )  ۱5از آن )گژژروه کنتژژرل(  

(. گاوهادی که بژر مبنژای برنامژه    ۱۱دیر،  ۱0/۱۹مقادسه با 

صورت هفتگی پروسژتاگلنددن دردافژت   همزمانی خاص به

کردند، در مقادسه با گاوهادی که بژر مبنژای لمژ  راسژت     

ازای هژر راس  پروستاگلنددن دردافژت کردنژد، بژه   ای روده

دیر هزدنه افزاد  دافت، ولی میانگین روزهژای بژاز    7۳/۳

 .]۸[روز کمتر بود  ۱۳در گروه اول 

از  G7Gبراساس نتادج پاوه  هاضر، روش همزمانی 

نظر کارادی )تولیژدمثلی و اقتصژادی( در مقادسژه بژا سژادر      

باشد و استفاده از های همزمانی بررسی شده، بهتر میروش

 شود.   آن در شرادط تن  گرمادی توصیه می
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