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 اظتبدیبر ٍ ػضَ ّیئت ػلوی داًؽکذُ کؽبٍرزی ٍ هٌببغ عبیؼی داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ ظبٍُ -4

 چکيذه

برحضَرخعن زرد ٍ غلظت َّرهَى  (vitex agnus.castus)بِ هٌظَربررظی اثرػفبرُ ّیذرٍالکلی گیبُ پٌح اًگؽت

، در غبلب یک عرح کبهال (رٍز 60-90)راض گبٍ ؼیردُ لرار گرفتِ در دٍرُ پط از زایػ 60پرٍشظترٍى در ظرم خَى، تؼذاد

عبى در دٍ گرٍُ پرکٌذگی یک BCSراظی گرٍُ بٌذی ؼذًذ بِ عَریکِ از ًظر تؼذاد زایػ ، تَلیذ ؼیر ٍ  30تیوبر 2تفبدفی در 

در آغبز هغبلؼِ فرهَل تخوذاًی گبٍّب تؼییي ٍ بب . تیوبر درهبى بَد. 2تیوبر کٌترل .1: تیوبرّبی آزهبیؽی بِ ترتیب ؼبهل. ببؼذ

رٍز پیػ از 10از ( ظی ظی 50)خَراًذى دارٍ بِ گرٍُ درهبى . اٍظیٌک دٍگرٍُ ّوسهبى ظبزی ؼذًذ-رٍغ ّوسهبًی پرض ظیٌک

خْت بررظی حضَر خعن زرد در رٍز . رٍز پط از اتوبم پرٍتَکل اٍظیٌک اداهِ پیذا کرد 10 ؼرٍع ّوسهبى ظبزی آغبز، ٍ تب

آزهبیػ خوغ آٍری ٍ 17ٍ  7، 0ًوًَِ ّبی خَى در رٍزّبی . ظًََگرافی ـَرت گرفت( 0رٍز )ؼرٍع ّوسهبًی اٍظیٌک 

تحلیل آهبری تیوبرّب ًؽبى داد کِ تدَیس ًتبیح حبـل از تدسیِ ٍ .غلظت َّرهَى پرٍشظترٍى در ظرم ًوًَِ ّب اًذازُ گیری ؼذ

خَراکی ػفبرُ گیبّی بِ ـَرت رٍزاًِ بِ گرٍُ درهبى، هٌدر بِ افسایػ غلظت َّرهَى پرٍشظترٍى ظرهی در زهبى ّبی هتفبٍت 

حضَر  ًتبیح حبـل از(. P>0.05)ًعبت بِ گرٍُ ؼبّذ ؼذ، ٍلی بب ایي ٍخَد اختالفبت از ًظر آهبری بیي گرٍُ ّب هؼٌی دار ًبَد

،ٍلی بب ایي ٍخَد بیؽتریي همبدیر هربَط بِ تیوبر دریبفت (P>0.05)خعن زرد ًیس در بیي گرٍُ ّباز ًظر آهبری هؼٌی دار ًبَد

 .کٌٌذُ ػفبرُ گیبّی بَد

 .گبٍ ؼیری، پٌح اًگؽت، آٍظیٌک، خعن زرد، پرٍشظترٍى: واصه های کليذی

 

 هقذهه

در  بِ خفَؾ .اظتفبدُ از گیبّبى دارٍیی هَرد تَخِ خذی داهپسؼکبى در ظراظر خْبى لرار گرفتِ اظت ،ّبی اخیر ظبلدر 

اهب آًچِ هَرد ظؤال بعیبری از ، ؼیویبیی عرفذاراى زیبدی پیذا کردُ دٍر از هَادِ ؼرایغی کِ تَلیذ هحفَالت ارگبًیک ٍ ب

بر خالف تفَر  ،ذًگیر هَرد اظتفبدُ در دام لرارهی تَاًٌذ چِ عریك گیبّبى دارٍیی بِ  ،ایي اظت کِ لرار هی گیرد،داهپسؼکبى 

. دام، عیَر، آبسیبى ٍ زًبَر ػعل لببل اظتفبدُ اًذًظیر  یّبی حیَاً رایح گیبّبى دارٍیی در اؼکبل بعیبر هتٌَػی در توبهی گرٍُ

ٍ از  ذًٍ ػَارق ًبچیسی دارداؼتِ اى داهی ًمػ هْوی در بْبَد بیوبردارای گیبّبى دارٍیی ّوچٌیي، هی ببیعت اؼبرُ ًوَد کِ 

 دارٍیی ٍ ٍ هضرات گیبّبى دارٍیی اثرات  ،دارٍّبی ؼیویبیی در برخی هَارد لببل پیػ بیٌی ًیعتٍ هضرات اثرات آًدب کِ 



 

 

حبئس ( َاىراحتی حی)، کِ ایي اهر در درهبى دام ٍ رػبیت اـَل اخاللی در ارتببط بب دام دارًذ تر ٍ لببل کٌترل تریؼیویبیی کو

ٍ اختالالت ّبی آًتی بیَتیکی  ، ایدبد همبٍهتدر ـٌؼت دام ببال رفتي ّسیٌِ تَلیذاز ظَی دیگر، . اّویت ٍیصُ ای اظت

بِ هخبعرُ افتبدى بْذاؼت ٍ  َّرهَى ّب حبٍی دارٍّبی آًتی بیَتیکی ٍ ٍ ؼیردلیل هفرف گَؼت ِ در اًعبى باًذٍکریٌَلَشیک 

فَق هؼظالت  برٍزهفرف گیبّبى دارٍیی بب اثرات درهبًی هؽخؿ بتَاًذ تب حذٍد زیبدی از کِ، ذ ٍ ظالهت خبهؼِ بِ ًظر هی رظ

ایي گیبُ از عریك اثر بر هحَر . ظبل پیػ تبکٌَى، گیبّی کبهال ؼٌبختِ ؼذُ اظت 2500تمریبب از  گیبُ پٌح اًگؽت . خلَگیری کٌذ

کبظتَض در درهبى بیوبری ظٌذرم کَؼیٌگ در اظب، تَـیِ ؼذُ  -گیبُ ٍیتکط آگٌَض. ّیپَفیسی ػول هی کٌذ -ّیپَتبالهَظی

 90در هغبلؼِ ای بر رٍی خَکچِ ٌّذی هؽخؿ ؼذ کِ هفرف دٍزّبی گیبُ پٌح اًگؽت بوذت (. 2007ٍیي ٍ ّوکبراى، )اظت

ر هکبًیعن ّبی اکث (.1961ّبلر، )رٍز در خَکچِ ٌّذی هبدُ اثرات اظترٍشًی را کبّػ ٍ اثرات پرٍشظترًٍی را افسایػ هی دّذ 

هغبلؼبت هتؼذد ـَرت گرفتِ . هغبلؼِ ؼذُ گیبُ ٍیتکط  در ارتببط ببٍاکٌػ آى ببگیرًذُ ّبی دٍ پبهیٌی درّیپَفیس لذاهی اظت 

براٍى ٍّوکبراى، .)دٍپبهیٌی ٍکبّػ هیساى پرٍالکتیي اثر هی کٌذ D2ًؽبى هی دٌّذکِ گیبُ ٍیتکط  بب ػول بر رٍی گیرًذُ ّبی 

2007) 

ٍ هیساى تَلیذ  GnRHّذف از اًدبم ایي هغبلؼِ بررظی تبثیر ایي دارٍ بر رٍی حضَر خعن زرد در زهبى تسریك اٍلیي 

 .َّرهَى پرٍشظترٍى در گبٍ ؼیری هی ببؼذ

 

 ها هواد و روش

راظی گرٍُ  30تیوبر  2، در غبلب یک عرح کبهال تفبدفی در (رٍز 60-90)راض گبٍ ؼیردُ لرار گرفتِ در دٍرُ پط از زایػ 60

در دٍ گرٍُ  BCSبِ عَریکِ از ًظر تؼذاد زایػ، تَلیذ ؼیر ٍ ( ّر راض بِ ػٌَاى یک تکرار در ًظر گرفتِ ؼذ)بٌذی ؼذًذ 

گرٍُ ّب درؼرایظ هحیغی ٍ .تیوبر درهبى، بَد. 2تیوبر کٌترل . 1: تیوبرّبی آزهبیؽی بِ ترتیب ؼبهل. پراکٌذگی یکعبى ببؼذ

در آغبز هغبلؼِ . هَرد هغبلؼِ لرارگرفتٌذ(بْوي هبُ تب فرٍردیي هبُ)هبِّ  3تٌذ ٍ در یک ببزُ زهبًی هذیریتی یکعبًی لرار داؼ

خَراًذى دارٍ بِ گرٍُ . اٍظیٌک دٍ گرٍُ ّوسهبى ظبزی ؼذًذ -فرهَل تخوذاًی گبٍّب تؼییي ٍ بب رٍغ ّوسهبًی پرض ظیٌک

. رٍز پط از اتوبم پرٍتَکل اٍظیٌک اداهِ پیذا کرد 10ٍ تب  رٍز پیػ از ؼرٍع ّوسهبى ظبزی آغبز،10از ( ظی ظی 50)درهبى 

پرٍتکل آٍظیٌک در  0رٍز )ظًََگرافی ـَرت گرفت( 0رٍز )خْت بررظی حضَر خعن زرد در رٍز ؼرٍع ّوسهبًی اٍظیٌک 

آزهبیػ خوغ  17ٍ  7، 0ًوًَِ ّبی خَى در رٍزّبی ( . توبم هغبلؼبت اًدبم ؼذُ بر رٍی ایي رٍغ ّوسهبًی رٍز حعبض هیببؼذ

بب اظتفبدُ از  ایي آزهبیػ بِ کبر رفتِ درهذل آهبری . آٍری ٍ غلظت َّرهَى پرٍشظترٍى در ظرم ًوًَِ ّب اًذازُ گیری ؼذ

 .ٍ هربغ کبی اًبلیس ؼذًذ T studentرٍؼْبی 
 

 نتایج و بحث

در گرٍُ  GnRHاٍلیي تسریك ًتبیح حبـل از تدسیِ ٍ تحلیل آهبری تیوبرّب ًؽبى داد کِ درـذ حضَر خعن زرد در زهبى 

بَد، ٍلی بب ایي ٍخَد اختالفبت آهبری هؼٌی داری بیي تیوبرّب ( 54/61)%از گرٍُ کٌترل ( 41/72)%درهبى از ًظر ػذدی بیؽتر 

ایي در ـَرتی اظت کِ حضَر خعن زرد در رٍز اٍل اٍظیٌک ًعبت بِ ػذم حضَر آى، ببػث بْبَد (.P>0.05)هؽبّذُ ًؽذ 

 (.2008ابراّین ٍ ّوکبراى، )همبدیر ببرٍری هیؽَدلببل تَخْی در 

 



 

 

، غلظت پرٍشظترٍى در گرٍُ GnRHًتبیح بذظت آهذُ از غلظت پرٍشظترٍى ظرهی ًؽبى هیذّذ کِ در زهبى اٍلیي تسریك 

( 83/2)ًیس،غلظت پرٍشظترٍى در گرٍُ درهبى PGدر زهبى تسریك . بَد( 73/2)از ًظر ػذدی بیؽتراز گرٍُ کٌترل ( 85/2)درهبى

رٍز پط از اتوبم پرتکل  7بِ خَد اختفبؾ داد، ّوچٌیي غلظت پرٍشظترٍى (70/2)همبدیر بیؽتری را ًعبت بِ گرٍُ کٌترل

از  د بر داؼتِ اظت ، ٍلی بب ایي ٍخَد تفبٍت ّب( 93/3)همبدیر بیؽتری را ًعبت بِ گرٍُ کٌترل( 14/4)آٍظیٌک در گرٍُ درهبى

، افسایػ همبدیر پرٍشظترٍى رادر (1990لَغ ٍ ّوکبراى،)در تبییذ ایي ًتبیح (.P>0.05)ًظر آهبری بیي گرٍُ ّب هؼٌی دار ًبَد 

 .زى هبتال بِ آهٌَرُ ثبًَی اًدبم دادُ بَدًذ بِ دًببل هفرف ػفبرُ ٍیتکط، هؽبّذُ کردًذ 20هغبلؼِ ای کِ بر رٍی 

دار بَدى ًتبیح غلظت پرٍشظترٍى ظرهی از ًظر آهبری در عی ظیکل فحلی، رًٍذ  ، ػلی رغن ػذم هؼٌیدر ایي هغبلؼِ

افسایؽی هیساى پرٍشظترٍى در عَل ظیکل، در گرٍُ درهبى ًعبت بِ گرٍُ کٌترل هؽبّذُ ؼذ ٍ ًتبیح حبـل از آى ًیس بب ًتبیح 

ال در ًؽخَار کٌٌذگبى، ایي ػفبرُ گیبّی بب تبثیر هیتَاى بیبى کرد کِ احتوباز ایي رٍ.هؽبّذُ ؼذُ در ظبیر گًَِ ّب ّوخَاًی داؼت

، ببػث حضَر خعن زرد بْتری ًعبت بِ گرٍُ کٌترل هیؽَد، ٍ بٌببرایي ظبب ترؼح  LHبر غذُ ّیپَفیس ٍ افسایػ ترؼح َّرهَى

ببػث بْبَدٍ  همذار بیؽتری از َّرهَى پرٍشظترٍى ٍ در ًتیدِ افسایػ غلظت ایي َّرهَى در خَى هی ؼَد کِ ایي اهر هتؼبلبب

 .تذاٍم ببرٍری در گرٍُ ّبی هفرف کٌٌذُ ایي ػفبرُ گیبّی هیؽَد

 

 اثزات درهانی ویتکس بز روی حضور جسن سرد وغلظت هورهوى پزوصستزوى در گاوهای شيزی هوشهاى شذه : 1-1جذول 

P value 
 تيوار

 صفت
 درهبى کٌترل

 )%(حضَر خعن زرد    

 1رٍز ـفر  41/72 54/61 391/0

    

   
غلظت َّرهَى 

پرٍشظترٍى 

(ng/mL) 

 1رٍز ـفر  34/0±85/2 53/0±72/2 843/0

 2رٍز ّفتن  56/0±83/2 51/0±70/2 200/0

 3رٍز ّفذّن  53/0±14/4 62/0±93/3 797/0

 ّفت رٍز پط از اتوبم پرتکل آٍظیٌک. PG ،3زهبى تسریك َّرهَى .GnRH ،2زهبى تسریك اٍلیي َّرهَى .1
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