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*نویسنده مسئول مکاتباتcheraghihabib50@gmail.com :
(دریافت مقاله 12/1/23 :پذیرش نهایی)14/9/91 :

چکیده
هدف از مطالعه حاضر مقایسه برنامه های همزمانسازی فحلی اوسینک ،کوسینک و پروستاگالندین بر نرخ باروری گاوهاای شایری
دارای مشکل آبستنی بود .بدین منظور از  51رأس نژاد گاو شیری هلشتاین با متوسط تعداد زایش  1-7استفاده گردید .گاوهای موجود
در گروه اوسینک ( )n=11در روز صفر 7 ،و  9دوره آزمایشی به ترتیب  15میکروگرم آالرین استات ،یک دوز پروستاگالندین  F2aباه
میزان  511میکروگرم کلوپروستنول به طریق عضالنی دریافت کرده و  11ساعت پس از آخرین تزریق ،با اساتفاده از اساررم منجماد
تلقیح مصنوعی شدند .برای گاوهای موجود در گروه آزمایشی کوسینک ( )n=77همان رویه انجام شاد ،باا ایان تفااوت کاه تلقایح
مصنوعی بالفاصله پس از آخرین تزریق انجام گردید .دام هاای مرباو باه گاروه پروساتاگالندین ( )n=11در روز صافر و  17دوره
آزمایشی ،هر بار  511میکروگرم کلوپروستنول به طریق عضالنی دریافت کرده و  77ساعت پس از آخرین تزریاق ،تلقایح مصانوعی
شدند .تشخیص آبستنی دام های تلقیح شده  11روز بعد از تلقیح بر اساس مالمسه از راه توشه رکتال صورت پذیرفت .بارای ارزیاابی
معنیدار بودن تیمارهای آزمایشی بر میزان آبستنی ،با استفاده از رویه لجستیک نرمافزار  SAS 9.1اثر تیمار ،فصل ،شکم زایش ،حیوان،
سن و روزهای باز مورد ارزیابی قرار گرفت .آنالیز متغیرهای مربو به حیوان و اثرات اندازهگیری شده بر آبستنی نشاان داد کاه اثار
هیچیک از عوامل مورد بررسی معنیدار نبودند .از اینرو نمیتوان بیان کرد کدامیک از روشهای همزمانسازی فحلی جهت افازایش
نرخ باروری مناسب میباشد .دستیابی به مناسبترین روش از بین برنامههای اوسینک ،کوسینک و پروستاگالندین ،انجاام مطالعاات
بیشتر و بهکارگیری تعداد تکرار زیاد را طلب میکند.
کلید واژهها :نرخ باروری ،اوسینک ،کوسینک ،پروستاگالندین ،گاو شیری.
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مقدمه

 .)al., 1998هر بعضی مواره علتیرغت ایتنکته برنامته

همزمانسازی فحلی یک برنامه موثر قابل استفااه هر

همزمانسازی فحلی هرصتد آبستفنی پتایینی نستب

بته

گلههای گاو شیری هر سرتاسر جهان میباشد به نحتوی

روش رایج (مشاهد فحلی و تلقی ) هاره ،ولتی بتا ایتن

که ،هرصد باالیی از هامهای موره نظر هر محدوه زمانی

وجوه ،تعداه آبسفنی کتل گلته هر طتو یتک ستا  ،هر

تعیین شد فحلی را نشان هاه و بر اساس ظهور عالیت

برنامه همزمانسازی فحلی بیشفر میباشد (et al., 2001

فحلتتی و یتتا بتتدون توجتته بتته آن تلقتتی متتیگرهنتتد

 .)Gearyگزارشات زیاهی مبنی بر مثب

( .)Yilmazbas-Mecitoglu et al., 2014هر ایتن راستفا

هر گاوهای سال بته هناتام بتهکتارگیری از روشهتای

عواملی مانند هزینههای اصلی و جانبی مثل هزینتههتای

اوستینک و کوستینک (Karami ; Geary et al., 1998

هارو را بایتتد هر نظتتر گرفت

و ستتعی نمتتوه بتتا صتتر

حداقل زمان و هزینه بهفرین عملکتره را بتههست

آوره

( .)Stevenson et al., 2006یک برنامه همزمانی فحلتی
موفق باید بفواند مدت زمان روزهای بتاز ()open days
را کاهش هاه و از به هدر رففن زمتان ،از هست

رفتفن

آبسفنی و ضرر و زیتانهتای اقفصتاهی جلتوگیری کنتد
( .)Karami Shabankareh et al., 2010برنامه مناست
همزمانسازی فحلی ،تحلیتل جست زره و ظهتور متو
جدید رشد فولیکتولی را بته منظتور حصتو همزمتانی
فحلی مفراک و بدون مخاطر  ،تحقق میبخشد ( Geary

 .)et al., 2001عالو بر این ،به صورت ساه  ،ک هزینه،
با هور هرمتانی کوتتا و حتداقل استفرس واره بته هام
انجام میگترهه (.)Karami Shabankareh et al., 2010

روش های مخفلای برای همزمانسازی فحلی وجوه هاره
کتته از آن جملتته متتیتتتوان بتته روشهتتای پروژستتفین
( ،)Progestinپروستتتتتتتتفاگالندین (،)Prostaglandin
پروژستتتفین بتتتا پروستتتفاگالندین ،پروژستتتفان بتتتا
پروستتفاگالندین و  ،GnRHپروستتفاگالندین بتتا ،GnRH
اسفراهیو با پروژسفرون ،اوسینک ( ،)Ovsynchکوسینک
( ،)Co-Synchپر سینک ( )Presynchبهعتالو اوسینک و
سیدر اشار نمتوه ( Youssefi et al., 2013; Geary et
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بتوهن بتاروری

et al., 2006; Shabankareh et al., 2010
)Yilmazbas-Mecitoglu et al., 2014; Stevenson

ارائه شد اس  ،ولی هر خصوص گاوهای هارای مشکل
آبسفنی مطالعات علمی قابتل تتوجهی صتورت نارففته
اس  .از اینرو مطالعه حاضر ،به منظتور ارزیتابی تتاثیر
سه روش همزمان ستازی فحلتی اوستینک ،کوستینک و
پروسفاگالندین بر باروری گاوهای هارای مشکل آبسفنی
انجام گرهید.

مواد و روشها
این مطالعته هر واحتد گتاوهاری مجموعته تحقیقتاتی
خلع پوشان وابستفه بته هانشتکد کشتاورزی هانشتاا
تبریز اجرا گرهید .گاوهای اسفااه شد هر ایتن مطالعته
شامل گاوهایی می شدند که بر اساس سوابق و اطالعات
تولیتتدمثلی ثب ت
مفری  ،آندومفری

شتتد  ،هارای مشتتکالت آبستتفنی مثتتل
و سقط جنین بوهنتد .هر نهایت

15

رأس گاو شیری با تعداه شک زایش  5-7و امفیاز بتدنی
 ،2±0/1با چرخه فحلی غیرطبیعی (کته هر متوره تعتداه
زیاهی از آنها بتیش از  500روز از زمتان زایتش سترری
شد بوه) بر اساس شتک زایتش بته صتورت تصتاهفی
گرو بندی شدند .زمان انجام آزمایش هر هر چهار فصل
بهار ،تابسفان ،پائیز و زمسفان بوه و اجترای آن هر طتی
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سا های  5811تا  5832صورت گرففه اس  .روشهای

Yijklm=μ+Ti+Sj+Pk+Al+eijklm

همزمانسازی فحلی اسفااه شد شتامل روش اوستینک
( 50رأس) ،کوسینک ( 27رأس) و پروستفاگالندین (51
رأس) میشدند .هامهای گرو او آزمایشتی (اوستینک)
هر روز صتتتار 7 ،و  3هور آزمایشتتتی بتتته ترتیتتت
51میکروگتترم آالریتتن استتفات (شتترک
ابوریحان ،ساخ

هاروستتازی

ایران) ،یک هوز پروستفاگالندین F2a

 :Yijklmمقدار هر مشاهد
 :μمیاناین جامعه
 :Tiاثر تیمار
 :Sjاثر فصل
 :Pkاثر شک زایش

بته میتزان  100میکروگترم کلوپروستفنو ( Australia,

 :Alاثر حیوان

 ،(Cloprostenol PAR, estroPlanبه صورت عضتالنی

 :eijklmاثر باقیماند یا خطای تصاهفی

هریاف

کره و  51ستاع

پت

از آخترین تزریتق ،بتا

اسفااه از اسررم منجمد تلقتی مصتنوعی شتدند .بترای

یافتهها

گاوهای موجوه هر گرو آزمایشی کوسینک همان رویته

مقایسه میاناین اثر تیمارها بر نرخ بتاروری گاوهتا هر

انجام شد ،با این تااوت کته تلقتی مصتنوعی بالفاصتله

جدو  5نشان هاه شد است  .همچنتان کته جتدو 5

از آخرین تزریق انجام گرهید .هام هتای مربتو بته

نشان میههد تاثیر اوسینک  ،10کوستینک  11/51و نیتز

گرو پروسفاگالندین هر روز صار و  52هور آزمایشی،

تاثیر پروسفاگالندین  ،11/21هرصد هر باروری میباشد.

پ

هر بار  2میلی لیفر  PGF2αبه طریتق عضتالنی هریافت
کره و  72ساع

پ

از آخرین تزریق ،تلقی مصنوعی

شدند ( .)Geary et al., 1998تشخیص آبسفنی هامهتای
تلقی شد  10روز پ

از لحتتاد هرصتتد بتتاروری اختتفال

معنتتی هاری بتتین

تیمارهای مخفلف مشاهد نشد .اثر سایر عوامتل هخیتل
بر نرخ باروری اع از اثر ستن ،شتک زایتش ،فصتل و

از تلقی بر اساس مالمسه از را

روزهای باز بر نرخ باروری گاوها هر جداو  2و  8بیان

توشه رکفا (بزرگ شدن یک طرفی شاخ رح  ،مفمتو

شد اس  .هیچ یک از عوامل ذکر شد تاثیر معنتیهاری

بوهن و تشخیص کیسه وزیکو آمینوتیک) انجام گرهید.

بتر نتترخ بتاروری نداشت  .جتدو  1نفتتایج رگرستتیون

آمتد از رویته لجستفیک

لجسفیک بتر عوامتل متوثر بتر بتاروری گاوهتای هارای

جه

تجزیه هاه های بههس

نترمافتزار  SAS 9.1ویتراش  2008استفااه شتد .متد

مشکل آبسفنی را نشان میههد .اثر حیتوان و ستن تتاثیر

آماری به صورت ذیل بوه که  1عامل اثر تیمتار ،فصتل،

معنیهاری بتر بتاروری گاوهتای هارای مشتکل آبستفنی

تعداه شک زایش و حیوان ،به عنوان مفغییتر اصتلی و 2

نداش .

عامل اثر سن و روزهای باز به صورت مفغییر کمکی هر
مد قرار گرففند.
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جدول  -1مقایسه میانگین اثر تیمارها بر نرخ باروری گاوهای شیری مبتال به کاهش باروری
اوسینک

کوسینک

پروستاگالندین

10

11/51

11/21

میزان باروری
میزان باروری بر حسب درصد میباشد.

جدول  -2اثرات سن و شکم زایش بر نرخ باروری گاوهای مورد آزمایش (برحسب درصد)
سن

5

2

8

1

1

1

7

1

3

اثر سن

-

-

81/11

11/11

10/00

88/88

71/00

88/88

00/0

اثر شکم زایش

12/11

88/11

10/00

10/00

0/00

-

0/00

-

-

جدول  –3اثر فصل و روزهای باز بر نرخ باروری گاوهای مورد آزمایش (بر حسب درصد)
اثر فصل

اثر روزهای باز
OD≤10

10>OD≤ 500

OD>500

بهار

تابسفان

پاییز

زمسفان

11/00

10/00

12/57

18/88

12/00

11/11

88/88

 :ODروزهای باز

جدول  -4نتایج رگرسیون لجستیک بر روی عوامل موثر بر باروری گاوهای دارای مشکل آبستنی
عوامل مورد ارزیابی

df

Chi-Square

Pr>ChiSq

اثر حیوان

27

0/705

5/000

شک زایش

1

5/351

0/327

فصل

8

5/813

0/701

تیمار

2

5/201

0/117

روزهای باز

5

5/570

0/273

سن

5

2/121

0/032

مفغیرهای اصلی

مفغیرهای کمکی

 :dfدرجه آزادی خطای آزمایشی :Chi-Square ،آزمون مجذور کای :Pr>ChiSq ،معنیدار بودن یا معنی دار نبودن آزمون

بحث و نتیجهگیری

صورت یک موفقی

یتا شکست

بیتان متیشتوه (مثتل

یاففههای این تحقیق نشان متیههتد کته بتهکتارگیری

آبسفنی یا عدم آبسفنی) ،از رگرسیون لجسفیک به جتای

روش های مخفلف همزمانسازی فحلی تاثیری بتر نترخ

رگرستتیون خطتتی استتفااه متتیگتترهه و نفیجتته آن تنهتتا

آن هر

و منای میباشد .از اینرو،

باروری گاوهای هارای مشکل آبسفنی نداره .عل

مشخصکنند هو پاسه مثب

هرجه او میتواند مربو به اسفااه از متد رگرستیون

غیرمعنیهار بوهن عوامل موره بررستی هر ایتن متد تتا

لجسفیک هر این گونه صاات باشد ،به این صتورت کته

حدوهی قابل پیشبینی میباشد .علتیرغت غیرمعنتیهار

آنهتا پاسته بته

بتتوهن تیمارهتتای آزمایشتتی ،روش پروستتفاگالندین بتتا

هر موره صاات گسستفه کته هر اغلت
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 11/21هرصد ،آبسفنی بیشفری نسب

به روش اوستینک

کمفترین و بیشتفرین ستط را هر بتین اثترات

به ترتی

(با  10/00هرصد) و روش کوسینک (با  11/51هرصتد)

موره مطالعه به خوه اخفصاص میههند .هر تاسیر نفایج

هاش  .کاستیمانیکام و همکتاران هر ستا  2001میتزان

روش های اوسینک و کوسینک میتوان به اثرات GnRH

آبسفنى مفعاق

بکارگیرى اوسینک و سیدر +اوسینک را

بر ظهور مو فولیکتولی جدیتد اشتار نمتوه .بته ایتن

بتتته ترتیت ت

 11/8و  15/1هرصتتتد گتتتزارش کرهنتتتد

صورت که اگر تجویز  GnRHبعد از انفختا

فولیکتو

( .)Kasimanickam et al., 2005کتی و همکتاران هر

غال

سا  2008نیز میزان آبسفنی برای هو روش مذکور را به

فولیکولی جدید می گرهه ،ولی چنانچه این تجویز قبتل

ترتی

 20/1و  15/2هرصد اعالم کرهنتد ( Kim et al.,

باشتد ،منجتر بته تخمتکگتذاری و ظهتور متو

از انفختتا

باشتتد ،تتتاثیری بتتر متتو

فولیکتتو غالتت

 .)2003هر هر هو گزارش ،پایین بتوهن هرصتد آبستفنی

فولیکتتولی نخواهتتد هاش ت  .از اینتترو  GnRHفقتتط هر

روش اوسینک را مربو به بروز فحلیهای خایف و نیز

مواقعی که فولیکو غال

وجوه هاشفه باشتد ،قتاهر بته

تحلیل رففن ناقص جس زره بیان کرهند .اسفیونستون و

همزمان کرهن مو فولیکولی خواهد بوه .بتا توجته بته

همکاران هر سا  2001اظهار هاشتفند کته بتهکتارگیرى

اینکه اثرات مفااوت  GnRHبتر متو رشتد فولیکتولى،

روش اوسینک به همرا پروژستفرون ،هر گاوهتایى کته

منجر به بروز نفتایج مخفلتف هر برنامته هتای همزمتانى

میتتتزان پروژستتتفرون ختتتون پتتتائینى قبتتتل از تزریتتتق

فحلى میشوه ،از اینرو میتوان نفایج مفاتاوت بتههست

پروسفاگالندین هارند ،باعث افزایش میزان باروری شتد

آمد هر تحقیتق حاضتر را توجیته نمتوه (رستفاارنیا و

هر ایجاه و همزمتانى فحلتى هر گاوهتاى

انورى .)5813 ،بته هلیتل معنتیهار نبتوهن تاتاوت بتین

و ممکن اس

آنسفروس شیرى ماید باشد (.)Stevenson et al., 2006
با این وجوه ،این اثتر ثابت
تحت

نبتوه و هر همته گاوهتاى

هرمتتان مشتتاهد نشتتد است  .نفتتایج رگرستتیون

روشهای همزمانسازی فحلی هر این مطالعه ،هر نهای
می توان گا

که انجام مطالعات بیشفر و به کتار گیتری

تعداه تکرار زیاه ،زمینه را برای هس

یتابی بته مناست

لجسفیک چنین نشان میههد که عواملی مانند اثر حیوان

تترین روش از بتتین برنامتتههتای اوستتینک ،کوستتینک و

و سن تاثیر معنیهاری بر باروری گاوها نداره .با وجتوه

پروسفاگالندین ،مهیا میکند.

معنی هار نبوهن اثرات بررسی شد  ،اثر حیوان و اثر ستن
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