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واژگان کلیدی :گاو شیر درصدآبستنی پرواستروس غلظت استرادیول

چکیده
هدف از انجام این مطالعه بررسی وجود ارتباط بین غلظت استرادیول سرم گاوهاا
همزمان شده در زمان پرواستروس و میزان آبستنی است 761 .گاو شیر هولشاتاین

تاریخ دریافت43/4/77 :

تاریخ پذیرش43/73/1 :

به صورت تصادفی به چهار گاروه درماانی تیساید شادند دو گاروه باا دو تزریا
آنالوگ پروستاگلندین به فاصله  71روز پای

همزماان شادند و در اداماه اجارا

برنامه  Ovsynchو یا ( Heatsynchبرنامه ها  Ovsynchو  Heatsynchدر بر دارناده

مقدمه

 2تزری 71( GnRHماارروگرم آررلاین وتاارولین ابوری،اان ایاران) و  PGFباه

در ارثر نیااط دنیاا عملکارد تولیادمثلی در گاوهاا شایر

فاصله

 1روز بوده است .متعاقب آن در برنامه

 Ovsynchگاوهاا دز دیرار از

 14 GnRHساعت پس از  PGFدریافت رارده و  76سااعت بعاد از تزریا ا یار

راه

پیدا ررده است .دلیل این راه

ناشی از چناد عامال

بوده و تنها مربوط به افزای

تولید شیر نیست( .)7با این،اال

استرادیول بنزوات (وتاساترول ابوری،اان ایاران)  21سااعت بعاد  PGFدریافات

مدارک زیاد در مورد نی

تولید شیر بعنوان عامل اصلی یا

رردند گاوهایی ره عالئد ف،لی را تا  14سااعت بعاد از تزریا اساترادیول نشاان

حداقل عاملی راه از رریا ایجااد ترییارات در فیزیولاوژ

تلییح مصنوعی صورت گرفات .در برناماه

 Heatsynchگاوهاا یام میلای گارم

دادند  72ساعت پس از مشاهده ف،لی تلییح شدند .گاوهایی راه عالئاد ف،لای را
نشان ندادند  14ساعت بعد از تزری استرادیول تلییح شادند ).دو گاروه دیرار باا
تزری پروستاگلندین دو روز قبل از تزری گنادرولین ) (G6Gپی
در ادامه شروع برنامه  Ovsynchو یا  Heatsynchش

همزمان شدند و

روز بعد از تزری گنااد پای

همزمانی .چهار نمونه ون از دامها ا ذ شد دو نموناه اول قبال از شاروع برناماه
جهت تعیین دامها سیکلیم برا ورود به برنامه نمونه ساوم  21سااعت بعاد از

تولیدمثل باعث راه

عملکرد تولیدمثلی در گاوها می شود

وجود دارد .درصد آبستنی در گاوها شیر ( %21تاا )%13
رمتر از تلیسه ها ( %63تا  )%11است(7و .)2در گاوهایی باا
تولید بار با وجود تخمم گذار فولیکولها درشت تر اماا

تزری پروستاگلندین برنامه همزمانی (جهت ارزیاابی غلظات اساترادیول در زماان

غلظات اسااترادیول ااون رمتار قاباال ردیااابی اساات (.)0

پرواستروس) و نمونه چهارم  27روز بعد از تلیایح دامهاا جهات ارزیاابی غلظات

بعالوه گاوها پرتولید دارا جسد زرد بزرگتار باا غلظات

پروژسترون از دامها ا ذ شد .تشخیص آبستنی باه رمام دساتراه ساونوگرافی 03
روز بعد از تلییح انجام گرفت .میانرین تولید شیر و امتیاز وضعیت بادنی در فاصاله
یم هفته از زمان تلییح در بین گروهها درمانی مشابه بود .غلظت استرادیول سارم
ا ذ شده در زمان پرواستروس نیز در بین گروهها درمانی مشاابه باود .باا وجاود
اینکه درصد آبستنی در گروه  Presynch-Heatsynchنسبت به سایر گاروههاا باارتر
باود ( %10در میابال  %10در گاروههاا

 presynch-ovsynchو  G6G-heatsynchو

پروژسترون رمتر می باشند(.)0
غلظت استروئیدها (اساترادیول و پروژساترون) در گاوهاا
شیر بخارر افزای

جذب مواد غاذایی در نتیجاه افازای

متابولیسد استروئیدها راه

پیدا رارده اسات( .)0باا تلیایح

 %03در گروه  ) presynch-ovsynchاما این ا تالف معنی دار نبود .همبستری مثبات

اجبار

معنی دار بین غلظت استرادیول در زمان پرواساتروس و درصاد آبساتنی در رال

غلظت استروئیدها در بعضی از حیوانات راه

گروهها درمانی مشاهده شد (با ضریب همبستری  )3/261ره ایان همبساتری در
گروه  G6G-Ovsynchنمایانتر بود (باا ضاریب  .)3/010ایان مطالعاه نشاان داد راه
غلظت استرادیول در زمان پی

تخمگ گذار به صاورت معنای دار باا درصاد

اون بخاارر تخمام گاذار فولیکولهاا ناباال
مای یاباد.

بدون در نظر گرفتن علت ایجاد هر دو گروه گاوها با رمبود
استاروئیاد مواجه بودند .این رمبود باعث راه

بارور در

آبستنی رابطه مثبت دارد.
 -7دانشجو دوره درترا تخصصی مامایی و بیمار ها تولید مثل  -دانشکده دامپزشکی دانشراه تهران
 -*2گروه علوم درمانراهی دانشکده دامپزشکی دانشراه تهران تهران ایران ()mboloor@ut.ac.ir
 -0دامپزشم بخ

صوصی تهران ایران.
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این حیوانات مایشاود .هورماون  GnRHدر رنتارل دینامیساد

مرتبه در روز دوشیده شده و متوسط تولید گله به ازا هرشاکد

فولیکولی در برنامهها همزمانی مختلف اساتفاده مایشاود .در

(برا  031روز)  73174ریلوگرم بود .گاوهاا دسترسای آزاد باه

حیییت تواناایی  GnRHدر رنتارل دینامیساد فولیکاولی باعاث

آب داشتند و بصاورت  TMRترذیاه مای شادند (بار اسااس

موفییت برنامهها تلییح اجبار میشاود .قسامتی از موفییات

توصیه ها  . )NRC 2001ارالعات مربوط باه  DIMدر زماان

 GnRHدر ایجاد موج جدید فولیکولی وابسته باه زماان سایکل

 AIمتوسط تولید شیر در زمان تلیایح و امتیااز وضاعیت بادنی

اساااتروس در زماااان تزریا ا  GnRHاول برناماااه همزماااانی

( (BCSدرفاصله  2روز از زمان تلییح ثبت مای شاد  .گاوهاا

است(1و )1بنابراین ظرفیت  GnRHدر ایجااد ماوج فولیکاولی

پر تولید (با میانرین  17ریلوگرم) و تعداد شکد زای

م،دود است .تخممگذار بعد از تزری  GnRHاولیه تنهاا در

 1وارد این مطالعه شدند و مطالعاه زماانی آغااز شاد راه رلیاه

 %66گاوهااا شاایر ( )6و  %61تلیسااههااا شاایر اتفااا

گاوها گروهها آزمایشی و رنترل حدودا در فاصله  63تاا 13

میافتد( .)1رنترل نا رافی توسعه فولیکولی در برنامههاا تلیایح

روز شیروار تلییح شده بودند.

اجبار باعث تخممگذار

فولیکولها نابال یا پیر مایشاود

و بااارور متعاقااب تخماامگااذار ایاان فولیکااولهااا راااه
مییابد( .)1عدم استفاده از برناماههاا پای

ثابت  2تاا

گاوهایی وارد این مطالعه می شدند راه فاقاد ساابیه مشاکالت
حوالی زایمان (سختزایی دوقلاوزایی و)...و همچناین پاس از

همزماانی باعاث

زایمان (متریت رتوز جابجایی شیردان و )...بوده و شرط نهاایی

میشود ره فولیکول در اندازه بلوغ و ظرفیات تولیاد اساتروئید

برا ورود به این برنامه سیکلیم ) (cyclicبودن دام باود راه از

متفاوتی مجبور به تخمامگاذار شاود .وضاعیت انادوررینی

رری

اندازهگیر پروژساترون در دو نموناه اون بفاصاله 77

حیوانات در فاصله شروع موج فولیکولی تاا آغااز پرواساتروس

روز قبل از شروع برناماه انجاام مایگرفات و در صاورتی راه
حااداقل در یکاای از نمونااههااا غلظاات پروژسااترون باای

در میان دامها استاندارد نشده است.
هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر دو برنامه پی

از 7

همزماانی

نانوگرم در میلیلیتر بود گاو سایکلیم در نظار گرفتاه مایشاد.

PG

همچنین گاوهایی ره در رول برنامه (بعد از تزریا  GnRHاول

 14ساعت قبل از تزریا  GnRHو شاروع برناماه همزماانی 6

برنامه همزمانی) ف،ل و یاا بیماار مایشادند از مطالعاه اارج

( Presynchدو تزری  PGبفاصله 71روز) و ( G6Gتزریا
روز بعد از تزری گنادورلین پای

همزماانی) بار رو غلظات

گردیدند.

استرادیول سارم دامهاا در زماان پرواساتروس همچناین تاأثیر

گاوها با در نظر گرفتن موارد فاو بصاورت هفترای در زماان

غلظت استرادیول سارم گاوهاا در زماان پرواساتروس بار رو

تست پاری (روز  23تا  03شایروار ) انتخااب و باه صاورت

میزان آبستنی گاوها شیر می باشد.

رامال تصادفی به  1گروه آزمایشای تیساید گردیدناد ( 06رأس
در گااااااروه  17 G6G-Ovsynchرأس در گااااااروه G6G-

مواد و روش کار

 03 Heatsynchرأس در گاااااروه  Presynch-Ovsynchو 17

جهت از بین بردن عوامل مخدوش گر م،یطی و مدیریتی ایان

رأس در گااااااروه )Presynch-Heatsynch

مطالعه بر رو گاوها هولشتاین مربوط به یکای از گلاه هاا

آزمایشی G6G-Ovsynchو  : G6G-Heatsynchگاوها این دو

شیر صنعتی در ارراف تهران (دشت قزوین) بین ماه ها مهار

گروه ابتدا (روزها شیروار  133 )10±0ماایکروگرم آناالوگ

 7044تااا اارداد  7043انجااام گرفاات .در ایاان گلااه رااه از

پروستاگلندین( F2αرلوپرستنول سدید استرومیت® اینتاروت)

بهاربندها باز برا نرهدار دامها استفاده می شاود گاوهاا 0

را بصورت عضالنی دریافت نمودناد و  14سااعت بعاد از آن
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دوگااااااروه

تأثیر غلظتهای مختلف استرادیول پیش تخمکگذاری بر روی درصد آبستنی در گاوهای شیری همزمان شده

 71مااایکروگرم آنااالوگ گنااادورلین (آررلااین وتااارولین®

این برنامه تا زمان تلییح اجبار رنتارل ف،لای و تلیایح ماوارد

ابوری،ان) بصورت عضالنی به آنها تزری گردید  6 .روز پاس

ف،ل آمده  72ساعت پس از مشاهده ف،لی ایستا انجام مایشاد

از تزری گنادرولین گنادرولین اول برنامه همزماانی

(Ovsynch

) or Heatsynchتزری ا ماای شااد در ادامااه اجاارا

برنامااه

(شکل .)7
گاوهاااا دو گاااروه آزمایشااای  Presynch-Ovsynchو

 7 ovsynchروز بعد تزری پروستاگلندین و  48سااعت پاس

 Presynch-Heatsynchنیااز هماننااد دو گااروه آزمایشاای فااو

از آن گنادرولین تزری می شد تلییح اجبار  16ساعت بعاد از

درمان  ovsynchو  heatsynchرا دریافات مای رردناد باا ایان

تزری گنادرولین انجام گرفت و همچناین  Heatsynchباا ایان

تفاوت ره در این دو گروه به جا برنامه پای

همزماانی G6G

تفاوت ره در این گاروه بجاا تزریا آ ارین گناادرولین 21

برنامه معماول ( Presynchشاروع برناماه پای

همزماانی روز

ساااعت پااس از تزری ا پروسااتاگلندین  7میلیراارم اسااترادیول

شیروار  )01±0یعنای دو تزریا  PGباه فاصاله  71روز 72

(استرادیول بنزوات وتااساترول® ابوری،اان) تزریا و تلیایح

روز قبل از شروع برنامه  ovsynchو  heatsynchانجام میشاد(

اجبار

 14ساعت بعد از تزری استرادیول انجاام مای شاد .در

شکل .)7

Fixed Time Artificial insemination

*
¥

Heat Artificial insemination
شکل  7ا ن،وه و فواصل تزری هورمونها در گروهها درمانی
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ا از رگ دمای

ارالعات به رمم نرم افزار  SPSS Ver.17آنالیز شادند .بعاد از

در چهار مرحله نمونه ون به رمم لولهها

گرفته شد دو نموناه اول بفاصاله  73تاا 77روز قبال از شاروع

بررسی توزی نرمال متریرها باه رمام آزماون آناالیز واریاانس

برنامه همزمانی جهت تعیین دامها سایکلیم نموناه ساوم 21

ا تالف میانرین هاا متریرهاا مختلاف (تولیاد شایر امتیااز

ساعت بعد از تزری  PGبرنامه جهت تعیین غلظات اساترادیول

وضعیت بدنی غلظت پروژسترون و اساترادیول در نموناههاا

سرم دامها و نمونه آ ر  27روز بعد از تلییح جهت اندازهگیر

ون ا ذ شده و همچنین درصد آبساتنی) در باین گاروههاا

پروژسترون در تمامی گروهها آزمایشی از دامها گرفته میشاد.

درمانی مورد ارزیابی آمار قرار گرفات .بارا بررسای وجاود

اون بالفاصاله بعاد از جما آور باه رمام

ارتباط بین غلظات اساترادیول در زماان پرواساتروس و درصاد

سرم نمونهها

سانتریفیوژ جدا و در دماا  -23درجاه ساانتیگاراد نرهادار

آبستنی از آزمون همبستری اسپیرمن استفاده شد.

گردید .پروژسترون به رمم روش رادیوایمنواسی ( )4به ترتیاب
باا حساسایت ضارایب ترییارات باین و دا ال آزمایشاای 3/2

نتایج

نانوگرم در میلیلیتر  73/6%و  1/1%انادازهگیار شاد .غلظات

از مجموع  217رأس گاو هولشتاینی راه درگاروههاا درماانی

ELISA DE2693, ELISA

وارد مطالعااه شاادند تعااداد  41رأس ( )%00/1دام باادلیل غیاار

) (Demeditec, Estradiol germanyبااا حساساایت ضاارایب

سیکلیم بودن ف،ل آمدن در رول برنامه انادومتریت در زماان

ترییرات بین و دا ل آزمایشی  3/1نانوگرم در میلی لیتار 1/4%

تلییح ریست تخمدانی و مبتال شدن به بیماار هاا باالینی در

و  1/66%اندازه گیر می شد.

رول برنامه از برنامه ارج گردیدند.

اساترادیول سارم نیاز باه رمام

سونوگرافی باا اساتفاده از

در موارد ذرر شده در جدول  7بین گروههاا مختلاف درماانی

پراب طی  1/1مرااهرتز دساتراه  BCFدر روز  03پاس از

تفاوت معنیدار مشاهده نشد ) (P>0.05تنها در نمونه مرباوط

ررتاال جهات تأییاد تشاخیص

بااه روز  27بعااد از تلیاایح غلظاات پروژسااترون در گااروه

آبستنی در فاصله بین روزها  13تا  11و در  1ماهری انجاام

 Presynch-Heatsynchنسبت باه دو گاروه  G6Gباه صاورت

میشد.

معنیدار ) (P<0.05بیشتر بود.

جهت تشخیص اولیه آبستنی آزمای
تلییح انجام میشاد و آزماای

جدول 7ا میانرین و ان،راف معیار مربوط به تولید شیر گاوها (0ررورد پس از زای ) شکد زای

(شکد 2تا )1امتیاز وضعیت بدنی (در زمان تلییح)

غلظت پروژسترون در نمونه اول و دوم (دو نمونه ون قبل از شروع برنامه برا تعیین سیکلیم بودن) و نمونه چهارم ( 27روز بعد از تلییح).
PresynchHeatsynch
17

PresynchOvsynch
03

17

17/11±3/41

17/64±3/16

17/11±3/11

13/31±3/41

2/11±3/77

2/3±3/70

2/41±3/77

2/11±3/77

2/1±3/311

2/1±3/316

2/1±3/301

2/1±3/310

امتیاز وضعیت بدنی در زمانAI

2/1±3/11

2/6±3/11

2/1±3/01

2/4±3/10

غلظت پروژسترون در نمونه اول )(ng/ml

0/6±3/03

0/44±3/16

2/1±3/02

0/71±3/06

غلظت پروژسترون در نمونه دوم)(ng/ml

1/2±3/14b

0/2±3/1ab

2/6±3/0a

2/1±3/1a

غلظت پروژسترون در نمونه چهارم)(ng/ml

G6G-Heatsynch

G6G-Ovsynch

گروهها درمانی

06

تعداد گاوها
میانرین تولید شیر
میانرین شکد زای

*  a-b-cحروف رتین غیر مشابه در ردیف بیانرر وجود ا تالف معنی دار در سطح احتمال  %1می باشد
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تأثیر غلظتهای مختلف استرادیول پیش تخمکگذاری بر روی درصد آبستنی در گاوهای شیری همزمان شده

تفاوت معنی دار ) (P>0.05در میانرین غلظت استرادیول

برا نشان دادن وجود رابطه میان غلظت استرادیول در 21

در زمان پرواستروس بین گروهها درمانی مشاهده نشد با

ساعت بعد از تزری  PGبرنامه همزمانی و درصد آبستنی در

Presynch-

رل و به تفکیم گروهها از روش اسپیرمن استفاده شد

از سایر گروهها بود (.)pg/ml 14/2

) (P<0.01بین غلظت

اینکه به صورت عدد
 Heatsynchبی

این میزان در گروه

همچنین درصد آبستنی در گروهها

(جدول  )2همبستری معنی دار

مختلف تفاوت معنی

استرادیول و درصد آبستنی در رل مشاهده شد (با ضریب

دار نداشتند ) (P>0.5با این،ال بارترین میزان آبستنی در

مثبت همبستری  .)3/261این همبستری مثبت در تمام
گروهها

گروه  Presynch-Heatsynchمشاهده شد (.)%10

درمانی مشاهده شد ره تنها در گروه درمانی

 G6G-Ovsynchمعنی دار بود ). (P<0.05
جدول 2ا میانرین و ان،راف معیار استرادیول سرم ( 21ساعت بعد از تزری  )PGو درصد آبستنی در گروهها درمانی مختلف به همراه ضریب
همبستری این دو پارامتر
PresynchHeatsynch

PresynchOvsynch

G6G-Heatsynch

G6GOvsynch

رل

گروهها درمانی

17

03

17

06

761

تعداد دامها

14/2±74/6

12/6±73/1

61/07±3/2

11/1±6/1

62/0±6/31

غلظت استرادیول)(pg/ml

%10±3/1

%10±3/1

%10±3/1

%03±3/1

%11±3/1

درصد آبستنی

3/211

3/214

3/73

*3/010

**3/261

ضریب همبستری

** همبستری در سطح  3/37معنی دار است.
* همبستری در سطح  3/31معنی دار است.

بحث

مطالعات زیاد

هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین میزان غلظت

تخممگذار در برنامهها همزمانی میشود باعث تخمم

استرادیول در زمان پرواستروس با میزان آبستنی دامها

گذار فولیکول روچکتر در نتیجه میزان آبستنی رمتر در

پرتولید است .در این مطالعه مشخص شد با وجود اینکه

میایسه با آنهایی ره ودبخود تخممگذار رردهاند دارد.

در غلظت استرادیول در زمان

مکانیسد چرونری تأثیر غلظت پی

تخمم گذار بر رو

درمانی وجود ندارد اما غلظت

متعدد است و فرایندها

ا تالف معنیدار

پرواستروس بین گروهها

استرادیول در این زمان به صورت معنیدار
آبستنی رابطه دارد .غلظت استرادیول در دوره

با درصد
پی

تخمم گذار بر رو رول فاز لوتئال بعد تأثیر میگذارد
مطالعات زیاد
تخممگذار

بر رو

این فرضیه ره بارور

فولیکول نابال ره غلظت رمتر

ترشح نموده است راه

متعاقب
استرادیول

مییابد وجود دارد( .)3در

بارور

مشخص شده ره  GnRHره باعث

شامل می شود .برا

مثال در گاوها

غلظت استرادیول در رول دوره پی
افزای

وقوع فازها

مختلف فیزیولوژیم را
شیر

پایین بودن

تخممگذار

باعث

لوتئال روتاه میشود( .)73بعالوه

غلظت استرادیول در زمان ف،لی بررو عملکرد ترش،ی و
ظاهر رحد و لوله تخد بر موثر است ( )77تنظید بروز
گیرندهها موقتی استرادیول اندومتر و الیا تکثیر سلولها
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گرانولوزا در فولیکول غالب( )72برا

ارمینان از ترشح

رافی پروژسترون توسط جسد زرد مؤثر است .در گوسفند
ترییرات متوالی در غلظت استروئیدها یا م،دود رردن

اسااترادیول پاای

تخماام گااذار باارا رااد رااردن بااروز

گیرندهها ارسای توساین در رحاد راافی نیسات و باعاث
افزای

ترشح  PGFمتعاقب آن می شود(.)73

غلظت استرادیول یا پروژسترون باعث ترییر در م،یط رحد

بر اسااس نتاایا ایان مطالعاه گاوهاایی راه دارا غلظات

در میزان حیات رویان میشود( .)70اهمیت تولید

استرادیول رمتر از  71پیکوگرم در میلی لیتار سارم در زماان

در ایجاد

ونریر  21ساعت بعد از تزری  PGبرنامه ها همزماانی

و راه

استرادیول توسط فولیکول پی

تخمم گذار

آبستنی موضوعی بدیهی است.

است به صورت معنی دار درصد آبساتنی رمتار داشاتند.

تأثیر رول پرواستروس و یا غلظت استرادیول پای

تخمام

گذار بر رو بارور در گاو بررسی شده است در گاوهاا
مشخص شده است ره با راه

فاصله تزری  PGو

GnRH

در برنامه  Ovsynchبارور در ف،لی همزمان شاده رااه
ماییاباد( .)71باا اساتفاده از آساپیره راردن فولیکاول بارا
دستکار قطر فولیکول مشاخص شاد راه آبساتنی متعاقاب
تلییح اجبار در حیواناتی ره فولیکول تخممگذار با قطر
رمتر و میزان استرادیول رمتر در زمان پی

تخممگذار

تولید میرند رمتر است( )2331 ( Perry .)71مشاهده رارد
بارور در گاوها گوشتی با فولیکول پی

تخمامگاذار

با اندازه برابر ره میزان رافی استرادیول تولید مایرنناد برابار
اساات( .)76در گاازارش مشااابهی گاوهااایی رااه بصااورت
ودبخود ف،لی را نشان نمی دهند و مجباور باه تخمام
گذار با  GnRHمی شوند دارا غلظات اساترادیول پای
تخمم گذار رمتر و بارور رمتر در میایسه باا گاوهاایی
با غلظت استرادیول بیشتر و فولیکول پای

تخمامگاذار

بزرگتر هستند .ارتباط بین غلظت بار استرادیول و باارور
در گروه معینی از حیواناات حیااتی اسات بمانناد گاوهاا
شیر پرتولید و همچنین گاوهایی ره بارا تلیایح اجباار
وادار به تخممگذار فولیکول ناباال مایشاوند .مشاخص
شده است ره غلظت استرادیول قبال از تخمام گاذار در
این دساته از دامهاا رمتار اسات(76و .)71ایان غلظات راد
استرادیول ممکن است در راه

بارور ره در این دسته از

دام ها مشاهده می شود سهید باشاد(7 76و .)74غلظات راد
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بنابراین غلظت استرادیول پی

تخمم گذار این گاوها در

برقرار عملکرد مناساب رحاد در جلاوگیر از آزاد شادن
زودرس  PGFنارافی است .مشخص شده است ره افازای
پی

تخمم گذار استرادیول در رول پرواستروس تعاداد

سلولها گرانولوزا را در فولیکول افزای

می دهد( )72ره

در نتیجه تعداد سلول ها لوتئال بزرگ در جسد زرد بعد
افزای

می یابد .در می

استرادیول پی

مشخص شده راه رااه

تخمم گذار

غلظات

قبال الیاات تخمام گاذار

تعداد سلول ها گرانولوزا را در فولیکول راه

می دهد و

باعث ایجاد جسد زرد روچکتر مای شاود راه دارا سالول
هااا لوتئااال باازرگ رمتاار اساات و میااادیر رمتاار از
پروژسترون را تولید می رند(.)72
در نتیجه گاوهایی ره در زماان پرواساتروس دارا غلظات
رمتر استرادیول هستند فاز لوتئال بعد روتاه تر دارناد و
غلظت استرادیول نی

حیاتی را در راه

باارور در ایان

دسته از دامها دارد.

تشکر و سپاسگزاری
بدینوساایله از پرساانل دامپاارور بسااتان بااویته آقااا درتاار
رحمت اربر بواسطه همکار صامیمانه ایشاان در اجارا
این ررح تشکر میرند و همچنین از آقا درتر موسی اانی
مسئول آزمایشراه مبنا بواسطه رمم ایشاان در انادازهگیار
غلظت استرادیول سرم دامها رمال تشکر را دارم.

تأثیر غلظتهای مختلف استرادیول پیش تخمکگذاری بر روی درصد آبستنی در گاوهای شیری همزمان شده
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