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 چکیده
کننده، غلظت پروژسترون در زمان تلقیح و  ریزیپنج روش همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمک ریتأثمطالعه  ،پژوهش این هدف از

رأس گاو هلشتاین  250تلقیح و درصد گیرایی در شرایط تنش حرارتی در گاو هلشتاین بود. بدین منظور پس از  12و  5روزهای 

های آزمایشی زیر شامل طور تصادفی انتخاب و در گروه( به6/3±1/1کیلوگرم در روز و نوبت زایش  30)میانگین تولید روزانه بیشتر از 

 5- PG7G(، G7Gآوسینک ) 4- G7G(، DOدابل آوسینک ) -3(، POپری سینک/ آوسینک ) -2(، OVآوسینک ) -1

همزمان شدند در مقایسه  OVکننده در گاوهایی که با روش  ریزیقطر فولیکول تخمک ،( قرار گرفتند. نتایج نشان دادPG7Gآوسینک)

 OVگاوهایی که با روش  پس از تلقیح در 12و  5در روزهای  پروژسترونغلظت  تر بود.داری کوچکطور معنیها بهروش دیگربا 

 دیگرهمزمان شده بودند در مقایسه با  OV(. گاوهایی که با روش P< 05/0ها کمتر بود )روش دیگرهمزمان شده بودند در مقایسه با 

های همزمانی تفاوتی در درصد روش دیگر(. بین P< 05/0پس از تلقیح داشتند ) 60و  32ها کمترین درصد گیرایی را در روز روش

 ۀهای بر پایاستفاده از روش ،پژوهش نشان داداین نتایج  یطورکل بهپس از تلقیح وجود نداشت.  60و  32رایی در روزهای گی

 تواند سبب افزایش باروری در گاوهای هلشتاین در شرایط تنش حرارتی شود.آوسینک می آغازاز  پیشهمزمانی پیش

 

 حرارتی، گاو شیری، همزمان سازی فحلی. االیزا، اولتراسونوگرافی، تنش کلیدی: هایهواژ
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ABSTRACT 
The objective of this study was to compare the effect of five estrous synchronization protocols on ovulatory follicle 

diameter, progesterone concentration at AI and days 5 and 12 after AI and conception rate in Holstein cows during 

heat stress. Holstein cows (n=250) with more than 30 kg/d milk yield were randomly assigned to one of 5 

experimental groups, 1) ovsynch (OV); 2) presynch-ovsynch (PO); 3) double ovsynch (DO); 4) G7G-ovsynch (G7G) 

and 5) PG7G-ovsynch (PG7G).Results showed that ovulatory follicle diameter was smaller in cows synchronized 

with OV protocol compared to other protocols (P˂0.05). Progesterone concentration at days 5 and 12 post AI was 

lower in OV protocol compared to other protocols (P˂0.05). Conception rates at days 32 and 62 post AI were lower 

in OV protocol compared to other protocols (P˂0.05).There was no difference among other synchronization protocols 

(P <0.05).In conclusion, results of present study showed that using presyhcnronization before initiation of Ovsynch 

can increase PR/AI of Holstein cows during heat stress. 
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 مقدمه

دهد، همزمان با های دو دهۀ گذشته نشان میپژوهش

دلیل  افزایش میانگین تولید شیر در گاو شیری، به

مدیریت، عملکرد تولیدمثلی  انتخاب ژنتیکی و بهبود

 ,.Caraviello et alاست ) روندی کاهشی داشته

هنگام و یابی بههای ناشی از نبود فحل (. چالش2006

های همزمانی فحلی و صحیح سبب شده است تا برنامه

های مدیریت بخش ثابتی از برنامه بهریزی  تخمک

 Dirandeh)های گاو شیری تبدیل شوند تولیدمثل گله

et al., 2015 .) 

های گرم سال تلقیح در گاوهای شیری که در ماه

ی ها عاملشود. شوند کاهش در باروری دیده میمی

ها  آن نیتر مهمچندی در بروز این وضعیت دخیل است. 

است که منجر به کاهش بروز افزایش دما و رطوبت هوا 

های فحلی، کاهش اشتها و مادة خشک مصرفی  نشانه

(. تنش حرارتی Hansen & Aréchiga, 1999شود )می

هایی را که برای غالب شدن انتخاب درجۀ فولیکول

که اثر آن با کاهش طوری دهد، بهشوند را کاهش می می

نمایان های تیکا و گرانولوزا ظرفیت استروئیدسازی یاخته

یابد. غلظت شود و غلظت استرادیول خون کاهش میمی

پالسما بسته به اینکه تنش حرارتی مزمن  پروژسترون

باشد یا حاد و بسته به وضعیت متابولیکی حیوان کاهش 

(. De Rensis & Scaramuzzi, 2003یابد )یا افزایش می

های هورمونی فعالیت فولیکولی را  نوع تغییرپذیری این

داده و منجر به کاهش کیفیت اووسیت و رویان  تغییر

گزینی  شود. محیط رحم نیز تغییر کرده و شانس النه می

یابد. هم اشتها و هم مادة خشک رویان کاهش می

یابد بنابراین ۀ تنش حرارتی کاهش میواسط بهمصرفی 

تر و فاصلۀ ة توازن منفی انرژی پس از زایش را طوالنیدور

 دهد یمیژه در گاوهای پرتولید افزایش ویی را بهزا گوساله

(De Rensis & Scaramuzzi, 2003.) 

صورت گسترده هب آوسینکۀ ، برنام1995از سال 

های فحلی در همزمانی چرخه مؤثرروشی عنوان به

 ,.Pursleyet al) ه استشدگاوهای شیری استفاده 

زایش تا  ۀابی، کاهش فاصلیبه فحل ینیاز(. بی1995

های تلقیح، کاهش شمار روزهای باز، درمان کیست

 تاشده است  سبب ،درصد گیرایی مناسبتخمدانی و 

بسیاری از پژوهشگران و  دییتأمورد این روش 

(. Cartmill et al., 2001a,bیرد )قرار گ دامپزشکان

های رفع ناهنجاری منظور بههای هورمونی که برنامه

شوند، وهای شیری انجام میمتابولیکی و هورمونی گا

دارند. پیش و پس از تلقیح مصنوعی کاربرد  ةدر دو دور

، همزمانی 1همزمانی فحلیة پیشرندیدربرگها این برنامه

های پس از تلقیح ، برنامه3ریزیو همزمانی تخمک 2فحلی

همزمانی فحلی  منظور حمایت از آبستنی یا پیش)به

دوبارة فحلی برای گاوهای آبستن نشده( و همزمانی 

  (.Pursleyet al., 1997تلقیح دوباره هستند )

 ۀموفقیت برنام ،دهندها نشان میپژوهشنتایج 

چرخۀ فحلی در زمان نخستین  ۀآوسینک به گام

 ;Dirandeh et al., 2015a) بستگی دارد GnRHتزریق 

Wiltbank & Pursley, 2014)ۀ. مراحل آغازین گام 

چرخۀ فحلی( بهترین زمان  12تا  5لوتئال )روزهای 

پروتکل آوسینک  آغازآوسینک است.  ۀبرنام آغازبرای 

دیگر فحلی در مقایسه با  ۀچرخ 9تا  5در روزهای 

روزهای چرخۀ فحلی، باروری بیشتری را به دنبال داشت 

(Dirandeh, 2014 بنابراین چندین برنامۀ پیش .)

همزمانی برای کنترل عملکرد تخمدانی پیش از آغاز 

زمانی برنامۀ اوسینک طراحی شده است تا میزان هم

 ناشی از برنامۀ اوسینک را بهبود بخشند.

های فحلی با دو بار تزریق همزمانی چرخهپیش

PGF2α  روز پس  12آوسینک  آغازو  روز 14 ۀفاصلبه

((، درصد گیرایی را POآوسینک )-از آن )پری سینک

این افزایش . آوسینک افزایش داد ۀدر مقایسه با برنام

درصد  18تا حلی ف  ۀدارای چرخ ةدر گاوهای شیرد

 ۀمثلی برنامتولید ةبرای افزایش بازد .گزارش شد

-سینکهمزمانی پریپیش ۀآوسینک، فزون بر برنام

دابل آوسینک  مانندهای دیگری آوسینک برنامه

(Dirandeh et al., 2015a و )G6G  آوسینک

(Dirandeh et al., 2015b نیز ابداع شده است. این )

با افزایش غلظت پروژسترون  همزمانیهای پیشبرنامه

در زمان رشد و تکامل فولیکول درصد باروری را 

(. در روش Heidari et al., 2017دهند )افزایش می

پیاپی اجرا  ةشیوآوسینک به ۀدابل آوسینک، دو برنام

                                                                               
1. Pre-Synchronization 

2. Estrus-Synchronization 

3. Ovulation- Synchronization 
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آوسینک تلقیح انجام  ۀشود و در پایان دومین برناممی

های  در نتایج بررسی Souza et al. (2007) شود.می

اجرای این روش در گاوهای چند  ،گزارش کردند خود

آوسینک، باروری -سینکنوبت زایش در مقایسه با پری

روش دیگری که مبتنی بر پیش  را افزایش داد.

معرفی  2008بود که در سال  G6Gهمزمانی، روش 

آوسینک است. این  ۀهمزمانی بر پای ۀشد یک برنام

آغاز و  دو روز  PGF2αهمزمانی با تزریق پیش ۀبرنام

شود و گرم( تزریق میمیلی 100) GnRHبعد 

 GnRH، پس از شش روز نخستین تزریق تیدرنها

شود. آوسینک با تلقیح آوسینک انجام می

 شود و کل فرآیند ازشده کامل می بندی زمان

 روز طول 18شده  بندیهمزمانی تا تلقیح زمان پیش

درصد G6G  ۀام(. برنSouza et al., 2008کشد )می

آوسینک  GnRHریزی پس از نخستین تزریق تخمک

 50را افزایش داده و سبب افزایش درصد گیرایی تا 

(. استفاده از Heidari et al., 2017شود )درصد می

همزمانی پیش از آغاز آوسینک منجر به های پیش روش

که در آغاز طوریهمزمانی بهتر چرخۀ فولیکولی شده، به

آوسینک گاوها در فاصلۀ روزهای شش تا هشت چرخۀ 

ریزی در پاسخ ۀ افزایش تخمکجیدرنتفحلی قرار دارند، 

 تیدرنهاکه این امر  داده رخ GnRHبه نخستین تزریق 

 ;Galvao et al., 2007شوند )باعث افزایش باروری می

Wiltbank & Pursley, 2014 منفی  ریتأث(. با توجه به

رارتی بر تولیدمثل در شمال کشور که سبب تنش ح

شود و درصد می 10کاهش درصد گیرایی حتی به زیر 

های مختلف در شرایط مختلف نتایج متناقض پروتکل

پنج روش رایج  ریتأثهدف از این پژوهش، بررسی 

پری  -2(، OVآوسینک ) -1: همزمانی فحلی شامل

 (، DOدابل آوسینک ) -3(، POسینک/ آوسینک )

4- G7G ( آوسینکG7G و )5- PG7G  آوسینک

(PG7G در یک گله بر قطر فولیکول، غلظت پروژسترون )

پس از تلقیح و درصد  12و  5در زمان تلقیح و روزهای 

  گیرایی گاو هلشتاین در شرایط تنش حرارتی بود.

 

 هامواد و روش

 -دمااین پژوهش در شرایط تنش حرارتی )شاخص 

های های ماهدر فاصله( و 75-83(= THIرطوبت )

های صنعتی شمال ی از گاوداریکیدرخرداد تا مهر 

در هنگام انجام کشور واقع در شهر ساری انجام شد.

رأس و شمار  5800پژوهش، شمار گاوهای این واحد 

رأس بود. نژادهای این واحد  2700گاو دوششی  ةماد

گاوداری هلشتاین و رجیستر است. طول جغرافیایی 

دقیقه و عرض  29درجه و  36 محل آزمایش

 دقیقه است.  10درجه و  53جغرافیایی آن 

رأس گاو هلشتاین  250برای انجام این پژوهش 

کیلوگرم در روز و  30)میانگین تولید روزانه بیشتر از 

طور ( انتخاب شدند، سپس به6/3±1/1نوبت زایش 

تصادفی در پنج گروه آزمایشی قرار گرفتند.گاوها در 

داری شدند. گاوها روزانه قف و فری استال نگهجایگاه مس

سه بار به فاصلۀ هشت ساعت دوشیده شدند و میزان شیر 

در  دو بارها  خودکار ثبت شد. دام صورت بهتولیدی هر گاو 

روز با جیرة کامل مخلوط حاوی یونجه خردشده، سیلوی 

ذرت، سویای برشته، کنجالۀ سویا و مخلوط مواد کانی و 

های مساوی از مادة ها غلظتیه شدند. جیرهویتامینی تغذ

خشک، انرژی قابل متابولیسم، پروتئین خام، چربی و 

NDF  داشته و بر پایۀ جدولNRC  برای گاوهای شیری

 30کیلوگرم و میانگین تولید شیر  650با میانگین وزنی 

پس از زایش  28 کیلوگرم تنظیم شد. در روز 40تا 

پاکی رحم در همۀ گاوها انجام و سالمت رحم و  آزمون

های تخمدانی و های تخمدانی )کیستناهنجاری

تخمدان استاتیک( بررسی شد. درصورت برگشت رحم 

دامپزشک،  دییتأبه وضعیت پیش از زایش و 

های همزمانی با توجه به وضعیت تخمدان  پروتکل

(. گاوهای فحل پیش از کامل 1استفاده شد )شکل 

روز پس از  45سپری کردن  شرط بهمزمانی شدن ه

تلقیح و دو نوع اسپرم تلقیح  مأمورزایش توسط دو 

های تخمدانی از ادامۀ شدند. حیوانات دچار کیست

طور پروتکل همزمانی حذف شدند )در هر تیمار به

گاو از پروتکل  رأس 20و در کل  رأسمیانگین چهار 

از زایش پس  65ها در روز حذف شدند(. همۀ پروتکل

ها در فواصل مختلفی به پایان رسید بر همین پایه دام

ها: ها شدند )آغاز پروتکلپس از زایش وارد پروتکل

OV  پس از زایش،  55روزG7G  پس از زایش،  46روز

PG7G  پس از زایش،  32روزDO  پس از  38روز

 پس از زایش(. 29روز  POزایش، 
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(، DOدابل آوسینک ) -3(، POپری سینک/ آوسینک ) -2(، OVآوسینک ) -1های مختلف همزمانی فحلی شامل . روش1شکل 

4- G7G ( آوسینکG7G و )5- PG7G ( آوسینکPG7G) 
Figure 1. Different synchronization protocols (Ovsynch (OV), Presynch-Ovsynch (PO), Double-Ovsynch (DO), 

G7G- Ovsynch (G7G), PG7G- Ovsynch (PG7G) 
 

 یریگ خون

گاو در هر روش همزمانی و  رأس 20از  یریگ خون

گاو در زمان تلقیح و روزهای  رأس 100از  درمجموع

 پس از تلقیح برای تعیین غلظت پروژسترون 12و  5

 6 خأل ۀاز گاوها، توسط لول یریگ خونانجام شد. 

آواپزشک، ) EDTAضد انعقاد  ةماد دارایی تریل یلیم

 پس هانمونه. شدانجام  یدم یاهرگ(، از ساراک، ایران

پایان  از پس و شدند نگهداری یخ آوری،رویگرد از

 سانتریفیوژ دستگاها ب هانمونههمۀ  گیری،نمونه

(Universal 320R, Hettich Zentrifugen )،با g3000 

شدند و سپس  سانتریفیوژ دقیقه، 15 به مدت و

 پروژسترون یریگ اندازهتا زمان  آمده دست بهپالسمای 

 شدند. غلظت یدار نگه سلسیوس ۀدرج -21در دمای 

 االیزا کیتبا استفاده از  هانمونه در پروژسترون

(Diaplus, North York, Ontario, Canada ) و

 Stat Fax- 2100, Awareness)االیزا ریدر  دستگاه

Technologyincضریب تغییر داخل  شد. یین( تع

 4/0درصد و حساسیت کیت  2گروهی کمتر از 

 بود.  تریل یلیمنانوگرم بر 

 

 اولتراسونوگرافی

 ,BCF Ultrasound Australasی )از دستگاه سونوگراف

Scotland مگاهرتز  5/7( مجهز به پروب داخل رکتومی

ها و تشخیص جسم زرد وضعیت تخمدان ۀمعاین برای

پس از زایش، بررسی قطر فولیکول  28فعال در روز 

کننده در زمان تلقیح و تشخیص آبستنی  ریزیتخمک

پس از تلقیح استفاده شد. حضور جنین  32در روز 

شاخص اصلی و وجود جسم زرد و مایعات در  عنوان به

شاخص کمکی آبستنی در نظر  عنوان بهشاخ رحم 

پس  60و  32آبستنی در روز  شمارگرفته شد. اختالف 

از دست رفتن آبستنی در نظر گرفته  عنوان بهاز تلقیح 

 آزمونپس از  تلقیح در  32 در روزشد )گاوهایی که 

 60بعدی )روز  زمونآآبستنی آبستن بودند ولی در 

 پس از تلقیح( سقط کردند(.

 

 آماری تجزیۀ

 یها دادهو  GENMOD ۀ( توسط روی1، 0های )داده

 نسخۀ SAS افزار نرم MIXED ۀروی پایۀتکرارشونده بر 

ها با آزمون میانگین ۀشدند. مقایس لیوتحل هیتجز 2/9

 درصد انجام شد.  5داری توکی در سطح معنی

yijklm= µ + Ai + Bj + Ck + Dl + Fm ± eijklm. 
 

y =هر مشاهده میزان 

µمیانگین کل برای صفت مورد نظر = 

Ai اثر ثابت تیمار = 

Bj اثر تصادفی حیوان = 

Ck وضعیت بدنی ة= اثر نمر 

Dl اثر نوبت زایش = 

Fm اثر اسپرم = 

eijkl  مانده باقی های عامل= اثر 
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گروه آوسینک پس از تلقیح در  32درصد گیرایی در روز 

داری کمتر بود طور معنیها بهنسبت به دیگر گروه

پس از تلقیح نیز درصد  60(. در روز P<05/0، 1)جدول 

ها کمتر بود گیرایی در گروه آوسینک نسبت به دیگر گروه

(. از دست رفتن آبستنی در فاصلۀ P<05/0، 1)جدول 

های پس از تلقیح تفاوتی بین گروه 60تا  32روزهای 

 (.P> 05/0مایشی نداشت )آز

کننده در گاوهایی که با  ریزیقطر فولیکول تخمک

 دیگرروش آوسینک همزمان شدند در مقایسه با 

، 2تر بود )شکل داری کوچکطور معنیها بهروش

01/0=P( قطر فولیکول .)دیگر( بین متر یلیم 

( PG7Gو  PO ،DO ،G7Gهمزمانی ) های روش

)نانوگرم  غلظت پروژسترون (.P>05/0نداشت ) تفاوتی

های مختلف همزمانی روش ریتأث( تحت تریل یلیمبر 

(05/0>P( و زمان )05/0>P قرار گرفت ولی اثر )

دار نبود. غلظت برهمکنش تیمار در زمان معنی

پیش  OVدر گاوهایی که پیش از اجرای  پروژسترون

( در PG7Gو  PO ،DO ،G7Gهمزمان شده بودند )

(. 2، جدول P<05/0بیشتر بود ) OV مقایسه با روش 

پس از  12از زمان تلقیح تا روز  غلظت پروژسترون

(. 2، جدول P<05/0تلقیح روندی افزایشی داشت )

نانوگرم بر  01/3±4/0در زمان تلقیح ) که یطور به

نانوگرم بر  16/4±4/0پس از تلقیح ) 5(، روز تریل یلیم

نانوگرم  42/5±5/0پس از تلقیح ) 12( و روز تریل یلیم

 ( بود.تریل یلیمبر 

 
 رفتن آبستنی از دستپس از تلقیح و  60و  32 های مختلف همزمانی بر درصد گیرایی در روزروش ریتأث. 1جدول 

Table 1. Effect of different synchronization protocols on conception rate at d 32 and 60 after A.I and pregnancy loss 
 synchronization protocols1 

Item 
P PG7G G7G DO PO OV 

 50 50 50 50 50 Number of cows 
0.04 38.0 a 32.0 a 32.0 a 28.0a 14.0 b Conception rate at d 32 after A.I 
0.03 32.0 a 28.0a 26.0a 24.0a 12.0 b Conception rate at d 60 after A.I 
0.65 16.0 12.5 19.0 14.0 21.0 Pregnancy loss between d 32 and 60 after A.I 

1. Ovsynch (OV), Presynch-Ovsynch (PO), Double-Ovsynch (DO), G7G- Ovsynch (G7G), PG7G- Ovsynch (PG7G). Values within a row with 
different superscripts differ (P <0.05). 

 

 
(، DOدابل آوسینک ) -3(، POپری سینک/ آوسینک ) -2(، OVآوسینک ) -1های مختلف همزمانی فحلی )روش ریتأث. 2شکل 

4- G7G ( آوسینکG7G و )5- PG7G ( آوسینکPG7G( بر قطر فولیکول ))های غیرهمسان در  ( در زمان تلقیح. حرفمتر یلیم
 ( P< 05/0داری دارند )هر ستون اختالف معنی

Figure 2. Effect of different synchronization protocols (Ovsynch (OV), Presynch-Ovsynch (PO), Double-Ovsynch 
(DO), G7G- Ovsynch (G7G), PG7G- Ovsynch (PG7G) on follicle diameter (mm) at A.I.Values within a row with 

different superscripts differ (P <0.05). 

 
 (ng/ml) های مختلف همزمانی بر غلظت پروژسترونروش ریتأث. 2جدول 

Table 2. Effect of different synchronization protocols on progesterone concentrations (ng/ml) 

Trt*Time Time Trt 
synchronization protocols1 

Item 
PG7G G7G DO PO OV 

0.56 0.03 0.04 3.52±0.6a 3.30±0.5a 3.25±0.5a 3.17±0.3a 2.60±0.2b Progesterone concentrations, ng/mL 

1. Ovsynch (OV), Presynch-Ovsynch (PO), Double-Ovsynch (DO), G7G- Ovsynch (G7G), PG7G- Ovsynch (PG7G). Values within a row with 
different superscripts differ (P <0.05). 
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 بحث

های مبتنی بر پیش در این پژوهش استفاده از روش

همزمانی نسبت به اوسینک تنها قطر فولیکول 

کننده را افزایش داد و به دامنۀ مطلوب برای  ریزی تخمک

ریزی در ( رساند. تخمکمتر یلیم 14تا  12ریزی )تخمک

منجر به ایجاد موج  GnRHپاسخ به نخستین تزریق 

روز پس از  5/2تا  6/1جدید فولیکولی در ظرف 

که این فولیکول قادر است تا نه روز بعد  شده قیتزر

( قابلیت عملکردی خودش را GnRH)دومین تزریق 

ی گاوهایی طورکل به(. Carvalho et al., 2014حفظ کند )

دهند، اختالفات  پاسخ می GnRHکه به نخستین تزریق 

ها کنندة آن ریزی ر میان اندازة فولیکول تخمکموجود د

ها در انتهای روش همزمانی کاهش یافته و اکثریت آن

 متر یلیم 14تا  12اندازة فولیکول همسانی در دامنۀ 

مثبتی روی باروری دارد  ریتأثخواهند داشت که این امر 

(Carvalho et al., 2015 بهبود باروری .)در طول 

ریزی از یک فولیکول با اندازة اوسینک مستلزم تخمک

(. برخی از گاوهایی Colazo et al., 2015مطلوب است )

اول پاسخ  GnRHکه در اواخر چرخۀ فحلی هستند به 

ریزی ندارند. در این گاوها فولیکول نداده و تخمک

کند. ریزی میتخمک 5-9تر( در روز تر )مسن بزرگ

 14-21و  1-4گاوهایی که در آغاز اوسینک در روزهای 

تری  )اوایل و اواخر( چرخۀ فحلی بودند فولیکول بزرگ

 5-13)مسن( داشتند و نسبت به گاوهایی که در روزهای 

)میانه( چرخۀ فحلی بودند )دارای فولیکول جوان( نرخ 

 ,.Wiltbank et alدرصد( دارند )25تر )باروری پایین

تر از  در گاوهایی که فولیکول کوچک T(. اینترفرون 2014

شود که این امر متر دارند کمتر تولید میمیلی 12

 Mannشود )منجر به کاهش باروری در این گاوها می

et al., 1999).  تنش گرمایی سبب به تأخیر افتادن

گامۀ انتخاب فولیکول و طوالنی شدن موج فولیکولی 

های نامطلوبی بر کیفیت  شود، بنابراین اثرگذاریمی

خواهد داشت. تنش گرمایی  اووسیت و تولید استرویید

سبب کاهش شدت چیرگی فولیکول برتر و موجب 

شود. بنابراین دورة می های کوچک رشد فولیکول

شود و نشان داده چیرگی فولیکول برتر طوالنی می

شده است که طوالنی شدن این دوره با باروری 

 (.Wilson et al., 1998همبستگی منفی دارد )

های مبتنی بر داد، روشنتایج این پژوهش نشان 

 پیش همزمانی در مقایسه با آوسینک غلظت پروژسترون

ریزی در پاسخ به در زمان تلقیح را کاهش داد. تخمک

گیری جسم زرد و منجر به شکل GnRHنخستین تزریق 

شده و این اطمینان را فراهم  افزایش غلظت پروژسترون

 ها در حضورکند که روند رشد و تکامل فولیکولمی

( انجام و LHهای )کاهش پالس مقادیر کافی پروژسترون

گیری فولیکول پایدار دارای اووسیت پیر از شکل

 Carvalho et al., 2015; Dirandeh et) کند یمجلوگیری 

al., 2015bطی گامۀ رشد فولیکول  (.کاهش پروژسترون

ریزی منجر به بقای فولیکول، از سرگیری  پیش از تخمک

جنینی بین  ریوم مرگوز میزان باالی زودرس میوز و بر

افزایش (. Inskeep, 2004شود )یاخته می 16و  2مراحل 

در زمان تلقیح به دلیل نبود پسروی  غلظت پروژسترون

کامل جسم زرد سبب کاهش باروری در گاو شیری 

، (. پروژسترونDirandeh et al., 2015شود ) می

و استروژن در  IIهای اکسی توسین، آنژیوتنسین  گیرنده

جایی اسپرم و رحم را کاهش داده و از این طریق بر جابه

 ,Graham & Clarkeگذارد )یر منفی میتأثباروری 

روی ناقص روی جسم زرد و یا پسیر در پستأخ(. 1997

های یر منفی بر تولید استرادیول و پالستأثجسم زرد 

LH ( گذاشتهBridges & Fortune, 2003 و فرایند )

پیش کند. رو می ریزی را با مشکل روبهعی تخمکطبی

همزمانی آغاز پروتکل اوسینک را در بسیاری از گاوهایی 

سازد که این که نزدیک دای استروس هستند ممکن می

مرحله گامۀ مطلوبی برای گاوهای شیری است 

(Vasconcelos et al., 1999 تنش گرمایی سبب کاهش .)

که به دلیل اثر  شود یم LHهای  دامنه و بسامد پالس

غیرمستقیم کاهش مصرف خوراک و همچنین افزایش 

در آغاز دورة فحلی، رشد و  LH. کاهش استکورتیزول 

قرار  ریتأثتکامل جسم زرد و در پی آن آبستنی را تحت 

(. استفاده Derensis & Scaramuzzi, 2003خواهد داد )

یت های همزمانی فحلی از طوالنی شدن دورة غالباز روش

کند، همچنین با افزایش غلظت فولیکول جلوگیری می

در زمان رشد و نمو فولیکولی سبب افزایش  پروژسترون

شود که هر دو کننده می ریزی کیفیت فولیکول تخمک

 Dirandeh etشود )مورد سبب افزایش درصد آبستنی می

al., 2015b.) 
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 60و  32پژوهش درصد گیرایی در روزهای این در 

از آغاز اوسینک  پیشهایی که یح در گروهپس از تلق

پیش همزمانی انجام شده بود نسبت به اوسینک بیشتر 

اوسینک  ۀمحدودیت پیش روی برنام نیتر بزرگبود. 

 یا گونه بههای همزمانی متفاوت این برنامه است پاسخ

هایی که با این روش درصد دام 30تا  10که بین 

 GnRHهمزمان شدند در پاسخ به آخرین تزریق 

یکی از (. Dirandeh et al., 2015bشوند )همزمان نمی

آبستنی به ازای تلقیح در  درصددالیل پایین بودن 

شناخت وضعیت تخمدان و  نبود، آوسینکهای برنامه

همزمانی در مراحل همزمانی/پیش هایبرنامه آغاز

های همزمانی برنامه آغاز. استفحلی  ۀتصادفی چرخ

فحلی ممکن است موجب  ۀدر مراحل تصادفی چرخ

 ,.Vasconcelos et al) کاهش نرخ آبستنی شود

موفقیت پروتکل  ،نشان داده شده است .(1999

یر مرحلۀ چرخۀ طبیعی فحلی در أثاوسینک تحت ت

 ,Dirandeh)گیرد اول قرار می GnRHزمان تزریق 

 12تا  5لوتیال )روزهای  ۀگام آغازین(. مراحل 2014

پروتکل اوسینک  آغاز برایچرخۀ فحلی( بهترین زمان 

 ،(. مشخص شدMoreira et al., 2001) است

همزمانی موجب افزایش قرار گرفتن چرخۀ فحلی  پیش

بیشتری از گاوها در اوایل مرحلۀ دای استروس  شمار

شود که بهترین زمان پروتکل اوسینک می آغازپیش از 

. (Carvalho et al., 2015) است آوسینک ازآغبرای 

پیش  PGF2αهای فحلی توسط همزمانی چرخهپیش

 باعث تواندهای همزمانی اصلی میبرنامه آغازاز 

تزریق  نخستیندر پاسخ به  یزیتخمک رافزایش نرخ 

GnRH شود (Masoumiet al.,2017.)  افزایش نرخ

به در اثر کاربرد پیش همزمانی  آبستنی به ازای تلقیح

فحلی  ۀچرخ ۀدر اوایل و میان ها دامدلیل قرار گرفتن 

 استهای همزمانی اصلی برنامه آغازدر هنگام 

(Galvao et al., 2007 .) تنش گرمایی سبب کاهش

 ,Hansen & Aréchiga) شود یممدت و شدت فحلی 

پرش  5/4هلشتاین در تابستان  ة(. گاوهای ماد1999

پرش در هر فحلی  6/8ر فحلی و در زمستان در ه

ی که در رفتارهای فحلی گاوها در اثر هایداشتند. تغییر

دهد احتمال تشخیص فحلی تنش گرمایی رخ می

(. Hansen, 2011دهد )یاب را کاهش میتوسط فحل

های همزمانی فحلی به به همین دلیل استفاده از روش

زایش دلیل کاهش وابستگی به فحل یابی سبب اف

 شود.باروری می

های سوماتیک یعنی تواند به یاختهتنش گرمایی می

های تیکا و گرانولوزا آسیب وارد کند. همچنین رشد یاخته

سبب ترشح کمتر  LHهای کم فولیکول برتر در غلظت

استرادیول توسط فولیکول برتر و بروز ضعیف فحلی، 

در زمان تلقیح و کاهش باروری  افزایش پروژسترون

 Derensis & Scaramuzzi, 2003; Wilson et) شود می

al., 1998های همزمانی فحلی مبتنی (. استفاده از روش

ریزی در پاسخ به بر پیش همزمانی سبب افزایش تخمک

GnRH  اول آوسینک شده و در پی آن یک موج جدید

کند که همین امر سبب جوان فولیکولی آغاز به رشد می

شود. همچنین با کننده می زیریبودن فولیکول تخمک

ی جسم زرد رو پسبر رشد جسم زرد سبب افزایش  ریتأث

مثبت  بر  ریتأثشود که می PGFدر پاسخ به تزریق 

 (.Dirandeh et al., 2015bافزایش درصد آبستنی دارد )

 

 گیری نتیجه

استفاده از  ،پژوهش نشان داداین نتایج  یطورکل به

مقایسه با اوسینک تنها، های پیش همزمانی در پروتکل

فحلی و قرار دادن گاوها  ۀبه دلیل منظم کردن چرخ

فحلی و افزایش غلظت  ۀای مطلوب از چرخدر گامه

 پس از تلقیح سبب افزایش باروری شد. پروژسترون
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