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  چكيده 

در اين . بررسي تاثير انرژي جيره و همزمان سازي فحلي بر هورمون هاي استروئيدي تليسه هاي هلشتاين انجام شداين تحقيق به منظور 

تكرار استفاده شد تيمارهاي آزمايش شامل  10تيمار و 4راس تليسه يك ساله هلشتاين  بصورت يك طرح كامالً تصادفي با  40تحقيق از 

نتايج بدست آمده . همزمان سازي فحلي و افزايش انرژي جيره به همراه همزمان سازي فحلي بودكنترل، افزايش انرژي جيره، : گروه هاي

طبق نتايج حاصله تيمار همزمان سازي افزايش معني داري .گرفت  قرار آماري تحليل و تجزيه مورد  SASتوسط نرم افزار آماري

)05/0P< (ولين فحلي نسبت به ديگر تيمارها داشت و همچنين تيمار افزايش در ميزان هورمون استروژن در هفته اول بعد از مشاهده ا

در ميزان هورمون پروژسترون در هفته سوم بعد از مشاهده اولين فحلي نسبت ) >05/0P(انرژي به همراه همزمان سازي افزايش معني داري 

 . به ديگر تيمارها از خود نشان داد

 ي، هورمون هاي استروئيديانرژي، تليسه، همزمان سازي فحل :كلمات كليدي 

  

:مقدمه  

دامپروران روشهاي بسيار متعددي را جهت بهبود . باشد توانايي توليد مثلي داراي تأثير عمده، بر سود بخشي عملكرد حيوانات اهلي مي

از سويي . استبرند كه شامل استفاده از هورمون هاي توليد مثلي جهت تنظيم و كنترل سيكل فحلي  كارآيي توليد مثلي به كار مي

گيرند كه در  هاي هورموني جهت بهبود كارآيي توليد مثلي مورد استفاده قرار مي اي بطور غير مرتبط و يا همگام با برنامه  تدابير تغذيه

دهند كه  براي مثال تحقيقات اخير نشان مي. باشد حال حاضر هنوز بسياري از واكنشهاي بين تغذيه و توليد مثل به صورت مبهم مي

شود كه هورمونهاي توليد مثلي در ميزان هاي بسيار باال متابوليزه مي گردند كه در اين رابطه، هورمونهاي  فزايش مصرف غذا باعث ميا

سانگ اسريتاونگ و همكاران، (بيشتر مورد متابوليز قرار مي گيرند ) استروژن و پروژسترون(كليدي مانند هورمون هاي استروئيدي 

 تواند منجر به تغييرات فيزيولوژي توليد مثل در هر گونه و د كه تغييرات و تناوب در متابوليسم استروئيدها ميرس به نظر مي). 2002

از طرف ديگر حدس زده مي شود كه . دگرگون سازي كارآئي توليد مثلي در بسياري از شرايط كه هنوز مشخص نشده است، گردد

باشد و پيامد اين  سم استروئيدها شده كه ناشي از افزايش جريان خون كبدي مي افزايش مصرف غذا در گاوها، باعث افزايش متابولي

. يابد افزايش، متابوليسم پروژسترون و استروژن بالفاصله بعد از مصرف هر وعده غذا در گاوهاي شيري و غير شيري افزايش مي

ه غذا خوردن سريع و همگام با تغييرات حاد جريان در پاسخ ب) P4(و پروژسترون ) E2(تغييرات در متابوليسم هورمون هاي استروژن 

لذا با توجه به عوامل ذكر شده، هدف از اين مطالعه تاثير همزمان انرژي جيره و همزمان سازي فحلي بر روي  .باشد كبدي مي خون

  .باشد ميزان هورمون هاي استروژن و پروژسترون در تليسه هاي هلشتاين مي
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 مواد و روش ها

تكرار  10تيمار و  4هلشتاين در قالب يك طرح كامالً تصادفي با } 12 ±10)روز({راس تليسه دوازده ماهه  40در اين تحقيق از تعداد 

افزايش انرژي جيره  -4همزمان سازي فحلي  -3افزايش انرژي جيره  -2كنترل  -1: تيمارهاي آزمايش شامل گروه هاي. استفاده شد

 320گاوهاي شيري با احتساب ميانگين وزن ) NRC, 2001(جيره هاي آزمايشي بر اساس توصيه . حلي بودبه همراه همزمان سازي ف

انرژي باالتر از مقدار توصيه شده توسط % 10از جيره اي با  4و  2تيمارهاي . كيلوگرم و بر اساس تعداد تليسه در هر بهاربند تنظيم شد

NRC  گروه آزمايشي همزمان سازي فحلي طبق برنامه هورموني پس از ثبت . تغذيه گرديدند روز قبل از همزمان سازي 30به مدت

روز بعد،  7در روز صفر، ) وتوسپت( cc 5/2 GnRHاين برنامه بصورت تزريق . اولين فحلي قابل مشاهده مورد همزماني قرار گرفتند

تزريق شد ) وتاژسترون(پروژسترون  cc 3يكروز در ميان بصورت  7در بين تزريق روز صفر تا روز  كه) استروپلن( cc 5/2 PGتزريق 

تزريق شد و با مشاهده فحلي  cc 5/2 GnRHروز بعد از آن نيز  1تزريق گرديد و ) وتاسترول(استراديول  cc 1،  8سپس در روز 

ين فحلي مورد تلقيح قرار هاي آزمايشي كه مورد همزمان سازي فحلي قرار نگرفتند، پس از مشاهده دوم در گروه. تلقيح انجام گرفت

لوله (راس تليسه مورد آزمايش توسط ونوجكت  40با آغاز آزمايش طي دوره تغذيه و همزمان سازي فحلي بطور هفتگي  از . گرفتند

دقيقه  5 دور در دقيقه به مدت 2500از سياهرگ دمي خونگيري انجام مي گرفت و سپس نمونه ها در داخل سانتريفوژ ) دار هاي خأل

سپس ميزان استروژن و پروژسترون سرم خون توسط دستگاه االيزا مدل استال .ر مي گرفتند و سرم خون جداسازي مي گرديدقرا

آمريكا اندازه گيري  مي  DRGبا كيت بيوشيميايي ساخت شركت  Enzyme immuno assay (EIA)به روش آزمايشگاهي  2100فكس

گرفتند و مقايسه بين ميانگين ها  قرار آماري تحليل و مورد تجزيه) SAS )1997ر آماري بسته نرم افزا سپس داده ها با استفاده از. شد

  .انجام شد ٪5نيز با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمالي 

  

  :نتايج و بحث 

در هفته اول پس از مشاهده  در ميزان هورمون استروژن) > 05/0P(تيمار همزمان سازي افزايش معني داري ) 1(با توجه به نمودار 

متعلق به تيمار انرژي ) > 05/0P(اولين فحلي نسبت به ديگر تيمارها داشته است بعد از آن بيشترين ميزان استروژن بطور معني داري 

به طور در هفته دوم پس از مشاهده اولين فحلي تليسه هايي كه انرژي باالتري دريافت كرده اند . به همراه همزمان سازي مي باشد

ميزان استروژن در هفته سوم پس از مشاهده . استروژن بيشتري نسبت به گروه هاي ديگر آزمايشي داشته اند) > 05/0P(معني داري 

اولين فحلي در تليسه هايي كه انرژي بيشتري دريافت كرده اند و همچنين در تليسه هايي كه عالوه بر دريافت انرژي بيشتر مورد 

در هفته چهارم پس از مشاهده . بيشتر از تيمارهاي ديگر بوده است) > 05/0P(ار گرفته اند بطور معني داري همزمان سازي نيز قر

بر ميزان استروژن داشته و پس از آن تيمار انرژي به همراه همزمان ) > 05/0P(اولين فحلي، تيمار همزمان سازي افزايش معني داري 

كه بطور كلي جيره هايي با انرژي باال منجر به رشد بيشتر . يزان استروژن را داشته استبيشترين م) > 05/0P(سازي بطور معني داري 

مكانيسم رشد فوليكول توسط جيره بواسطه قابل دسترس بودن . فوليكول ها مي گردد و فوليكول ها استروژن بيشتري توليد مي نمايند

IGF داخل فوليكولي مي باشد كه اينIGF  فوليكول به هورمون منجر به افزايش حساسيتFSH  شده و باعث رشد فوليكول و

در رابطه با روش همزمان سازي فحلي به دليل استفاده از استراديول بنزوات در بعد از . افزايش استروژن مترشحه از فوليكول مي گردد

كه ممكن است ناشي از افزايش استفاده از پروستاگالندين، منجربه افزايش شدت همزماني و افزايش بروز رفتارهاي فحلي مي گردد 

  .استروژن در سيكل فحلي باشد 
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سوزا و همكاران، (به طور كلي افزايش انرژي جيره و همزمان سازي فحلي باعث افزايش ميزان استروژن گرديده است كه با نتايج  

 . همخواني دارد) 2007

  
  ستروژن در هفته هاي مورد آزمايشتاثير انرژي جيره و همزمان سازي فحلي بر ميزان هورمون ا) 1(نمودار

   .تليسه هاي هلشتاين 

  

بر ميزان پروژسترون خون ) > 05/0P(در هفته اول پس از مشاهده اولين فحلي تيمار انرژي، افزايش معني داري ) 2(طبق نمودار 

سترون داشته است ولي بين تيمار در ميزان پروژ) > 05/0P(تليسه ها داشته است و بعد از آن تيمار همزمان سازي افزايش معني داري 

تيمارهاي آزمايشي در هفته دوم پس . انرژي و تيمار همزمان سازي تفاوت آماري معني داري از لحاظ ميزان پروژسترون وجود ندارد

سوم پس از  در هفته. برافزايش ميزان پروژسترون در مقايسه با تيمار كنترل داشتند) > 05/0P(از مشاهده اولين فحلي اثر معني داري 

بر ميزان هورمون ) > 05/0P(مشاهده اولين فحلي، افزايش انرژي جيره به همراه همزمان سازي باعث افزايش كامالً معني داري 

بين اين ) > 05/0P(پروژسترون گرديد پس از آن بيشترين ميزان پروژسترون متعلق به تيمار انرژي بوده كه اختالف آماري معني داري 

در ميزان پروژسترون نسبت ) > 05/0P(تيمار همزمان سازي نيز افزايش معني داري .  و گروه كنترل وجود داشته استگروه آزمايشي 

بر افزايش ) > 05/0P(در هفته چهارم پس از مشاهده اولين فحلي، تيمار همزمان سازي اثر معني داري . به تيمار كنترل داشته است

پروژسترون بيشتري نسبت به گروه كنترل و پروژسترون ) > 05/0P(ژي بطور معني داري تيمار انر. ميزان پروژسترون داشته است

ميزان پروژسترون در تيمار انرژي به همراه همزمان سازي به طور معني داري . كمتري نسبت به تيمار همزمان سازي داشته است

)05/0P < (اط كرد كه بطور كلي در جيره هايي با انرژي باالتر به ميتوان اين چنين استنب. نسبت به گروه كنترل افزايش داشته است

دليل اينكه وزن جسم زرد توليدي و ميزان بافت لوتئال افزايش مي يابد در نتيجه ميزان بيشتري پروژسترون توليد مي نمايد از طرفي 

 LHمنجر به افزايش هورمون هاي گنادوتروپيني بخصوص  GnRHدر رابطه با تاثير همزمان سازي به دليل اينكه استفاده از هورمون 

در كل اينگونه ميتوان نتيجه گرفت كه افزايش انرژي جيره و همزمان سازي فحلي اثر بسزايي در افزايش ميزان هورمون . مي شود

  .مطابقت دارد) 2004( پروژسترون دارند كه اين نتايج با يافته هاي الزار كني و همكاران 

   

0

50

100

150

200

250

300

350

400

هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم

����ل

ا��ژ�

ه����ن ��ز�

ا��ژ� و ه����ن ��ز�



  ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
�را���ن دا����� ���ورز�دا����� �زاد ا����  ١٣٩٠ا�
	����  ١٢و  ١١� 

  
 .تاثير انرژي جيره و همزمان سازي فحلي بر ميزان هورمون پروژسترون در هفته هاي مورد آزمايش تليسه هاي هلشتاين) 2( نمودار

  

  :نتيجه گيري كلي
باعث افزايش ميزان هورمون هاي استروژن و پروژسترون در تليسه هاي هلشتاين افزايش انرژي جيره به همراه همزمان سازي فحلي 

  .مي شود
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Abstract 
The aim of study was determination of benefit effects diet energy and heat synchronization on steroid 

hormone in Holstein heifers. Forty heifers of average bodyweight 320 kg were randomly allocated in equal 

numbers to the four groups including: control, high energy (HE) diet (10% higher than NRC 

recommendation), heat synchronization (HS: Ovsynch) and HE+HS. Heifers were fed initially 12 monthly 

and 30-day pre-synchronization periods, and were inseminated after second heat. Blood samples were 

collected as weekly for the determination of plasma progesterone and estrogen concentrations to confirmed 

heifers pregnancy. The results shows the estrogen level was significantly increase (p<0.05) of estrous phase 

in HS compare to other groups. Progesterone level was significantly high (p<0/05) of diestrous phase in 

HE+HS compare to other groups. It was concluded that HE+HS combination has beneficial effect on steroid 

hormone in heifers. 

Keywords: Energy, synchronization, steroid hormone, Heifers  
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