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Introduction1 The main aim of dairy farms is to increase the economic milk production of each cow in each 

lactation period. Therefore, the effective genetic and environmental factors should be identified and evaluated. 
Today, the main cause of economic losses to dairy herds is low reproductive efficiency. Any factor that causes 
delay or non-pregnancy of dairy cows leads to reduced milk production and calf birth. Stress is known as a major 
factor in reducing of fertility of dairy farms. Therefore, it is necessary to find management solutions that can reduce 
the side effects of this factor. The objective of this study was to evaluate the effect of insemination in pre- and 
post-milking time on pregnancy rate of Holstein Cows in Isfahan province. 

 
Materials and Methods This research was conducted in the winter season between 2015 and 2020 in two 

large industrial herds in Isfahan. 2340 Holstein cows with 1 to 5 lactations were studied. The cows were randomly 
divided into two equal groups. According to the time of estrus observation and calculation of insemination time, 
half of the cows (1170 heads) were inseminated during 2 hours after milking and the other half during 2 hours 
before milking. Statistical analyzes were done using SAS software version 9.4. Descriptive statistics were estimated 
for enumerated data with frequency procedure (Proc FREQ) and for continuous data with mean procedure (Proc 
MEANS). Logistic regression method (Proc GLIMMIX) was used to analyze the results of insemination (1 = lead 
to pregnancy and 0 = no lead to pregnancy). The final model was including the fix effects of herd-year-season, 
insemination time compared to milking (pre- and post-milking), age at insemination time (2 levels including less 
equal and more than 40 months), MIM (nine levels), interaction effect of insemination time and age, interaction 
effect of insemination time and milk yield level (low and high producing) and the random effect of semen as bulls. 

 
Results and Discussion Odds of pregnancy of inseminated cows in the post-milking time was more than 

inseminated cows in the pre-milking time (1.5 times). Also, in the group of high producing cows (with a milk 
average yield of more than 51 kg) and low aging cows group (less equal 40 months), the odds ratio of pregnancy 
of post-milking insemination was estimated higher than pre-milking insemination (1.6 and 1.85, respectively). 
Comparison of least squares mean (LS Means) of pregnancy rate in cows based on the time of insemination showed 
that in generally there is a 0.09 pregnancy difference between insemination time in pre- and post-milking. The 
mean of pregnancy rate in pre- and post-milking insemination was 0.31 and 0.40, respectively. Due to be 
significant of the odds ratio in the group of high producing cows (with a milk average yield of more than 51 kg), 
comparison of least squares mean of pregnancy rate in insemination times showed a difference of 0.1 in this group. 
The mean of pregnancy rate of high producing cows in pre- and post-milking insemination was 0.30 and 0.40, 
respectively. Also, due to be significant of the odds ratio in the group of low aging cows (less than equal to 40 
months), the difference of least squares mean of pregnancy rate at insemination times was estimated 0.15. In other 
words, the mean of pregnancy rate of low aging cows in pre- and post-milking insemination was 0.34 and 0.49, 
respectively. For low producing (less than 51 kg) and high aging cows (more than 40 months), although the mean 
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of pregnancy rate at insemination time of post-milking was numerically higher than pre-milking, no significant 
difference was observed. Although there is a little information for the physiological factors of higher pregnancy 
in cows that have been inseminated in post-milking, it seems that reducing stress and consequently lower cortisol 
concentrations due to discharging milk of udder can be an effective factor. 

 
Conclusion The results of this study showed that the time of insemination based on milking time makes a 

significant difference in the pregnancy rate of Holstein cows. It was also found that high producing cows with a 
milk average yield of more than 51 kg and low aging cows with age of less than equal to 40 months had the 
maximum chance of pregnancy at the time of insemination of post-milking due to reduced effect of milking stress 
at insemination time. Although the physiological reasons need to be carefully investigated, the findings of this 
study can be recommended as a suitable solution for insemination of low aging and high producing cows to 
increase herd fertility. 

 
Keywords: Dairy cow, Fertility, Odds ratio, Stress. 
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 چکیده

صلی در کاهش باروری گله تنش به شده    عنوان یک عامل ا شناخته  شیری  ست، لذا یافتن راهکارهای مدیریتی که بتواند اثرات جانبی این   های گاو  ا
ضر، ارزیابی اث     ست. هدف از تحقیق حا ضروری ا ستان        عامل را کاهش دهد، امری  شتاین در ا ستنی گاوهای هل شش بر میزان آب ر تلقیح در قبل و بعد دو

ساعت پس از    دوزمان  مدترأس( در  7712ها )رأس گاو هلشتاین با نوبت زایش یک تا پنج مورد مطالعه قرار گرفتند که نیمی از آن  0432اصفهان بود.  
  افزارنرم GLIMMIX ها با اسششتفاده از رویهدند. تجزیه و تحلیل آماری دادهسششاعت پیش از دوشششش تلقیح ششش دوزمان  مدتدوشششش و نیمی دی ر در 

SAS 9.4           ( شتر از گاوهای تلقیح شده در زمان پیش از دوشش بود ستنی گاوهای تلقیح شده در زمان پس از دوشش بی برابر(.  5/7انجام شد. شانس آب
شت    شیر بی ساوی    کیلوگرم( و گروه گاوهای کم 57ر از همچنین در گروه گاوهای پرتولید )با میان ین رکورد  ستنی       32سن )کمتر م شانس آب سبت  ماه(، ن

شد )      سبت به پیش از دوشش باالتر برآورد  ستنی گاوها در زمان    55/7و  6/7ترتیب بهتلقیح پس از دوشش ن برابر(. تفاوت میان ین حدّاقل مربعات نرخ آب
سبه        شش، محا سبت به پیش از دو شش ن ترتیب برابر با مقدار بهسن و پرتولید  ( که میزان اختالف در گروه گاوهای کم20/2شد )مقدار  تلقیح پس از دو

 تواند موجب افزایش باروری گله شود.سن و پرتولید پس از دوشش میویژه گاوهای کمبهدست آمده، تلقیح گاوها نتایج به بر اساسبود.  7/2و  75/2
 

 .یری، نسبت شانسباروری، تنش، گاو ش های کلیدی:واژه
 

 1مقدمه

 هر رشی تولید اقتصادی افزایش شیری، گاو هایگله در اصلی هدف
 و ژنتیکی عوامل باید دلیل همین به و است شیردهی دوره هر در گاو

 اوگ گوناگون نژادهای و محیطی مختلف شرایط در آن بر مؤثر محیطی
 توانیم عوامل، نای جمله از. گیرند قرار ارزیابی و شناسایی مورد شیری

 وسالهگ آمدن دنیا به از بعد تنها زیرا. کرد اشاره مثلی تولید صفات به
 یارهایمع به توجه اهمیت مسئله، این. شودمی آغاز شیر تولید که است

 به وطمرب رکوردهای تحلیل و تجزیه و ثبت و مثل تولید بازده سنجش
 توجه با(. González et al., 2004) دهدمی نشان را مثلی تولید صفات

 تصمیمات مثل، تولید عملکرد و شیری های گله مدیریت بین رابطه به
 باشد می اقتصادی مهم پیامدهای دارای مثل تولید مدیریت به مربوط

(Olynk and Wolf, 2008 )مدیریت در اصلی هدف کهطوری-به 

                                                             
 .ایران تهران، گروه کشاورزی، دانش اه پیام نور، استادیار -7

 Email: rahbarrabie@pnu.ac.ir)                    نویسنده مسئول: -)*
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 عمر طول در هازایمان تعداد نمودن حداکثر شیری، گاوهای مثل تولید
 وجود دلیل به. باشدمی سودمندی افزایش نتیجه، در و گله در گاو مفید

 Evans) ثلیم تولید و تولیدی صفات بین نامطلوب ژنتیکی همبست ی

et al., 2006 ;  Liu et al., 2008 ;  Miglior et al., 2005 ;  Van 

Raden et al., 2004  )گاو انتخاب در جانبه یک تأکید وجود و 
 و سریع یژنتیک پیشرفت وجود با بیشتر، شیر تولید برای هلشتاین
 مثلی دتولی بازده ،گاو نژاد این در شیر تولید توان افزایش در چشم یر

 Olynk and) است نموده کاهش به رو روند 7052 دهه اواسط از هاآن

Wolf, 2008  Washburn et al., 2005; ; Windig et al., 2005) 
 گاو های گله بر وارده اقتصادی زیان اصلی عامل امروزه که جایی تا ،

 Holtsmark et) گرددمی عنوان مثل تولید بازده بودن پایین شیری،

al., 2008  Sewalem et al., 2008;   Schneider et al., 2005; .)
 مثلی تولید عملکرد دلیل به گله مدیریت به شده تحمیل های هزینه
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 نههزی و شیر تولید کاهش مجدد، تلقیح هایهزینه افزایش شامل ضعیف
 ,.González et al., 2008 ;  Hou et al) باشدمی اختیاری غیر حذف

2009 ; Sewalem et al., 2008  .)تأخیر ایجاد سبب که عاملی هر 
 ،تولیدی شیر کاهش به منجر گردد، شیری گاوهای آبستنی عدم یا

(. Sewalem et al., 2008) شود می زایی گوساله و زایش کاهش
 مجموعه از ناشی آن کاهش که دارند دخالت آبستنی در عامل چندین

 عوامل این مجموعه. است مدیریتی و محیطی ژنتیکی، عوامل از یا
 است شده باروری کاهش اساسی علت تعیین در پیچیدگی موجب

(Walsh et al., 2011  .)تغذیه مانند عواملی وجود، این با 
(Garnsworthy et al., 2008 )، گله مدیریت (Olynk and Wolf, 

2008; Schefers et al., 2010 )، شیر تولید میزان (Lucy, 2001 )، 
 Schefers et) یابی فحل دقّت ،( Evans et al., 2006) تلقیح زمان

al., 2010 )، تلقیح مامور مهارت و تلقیح فرآیند (Lima et al., 2009 
 ,.López-Gatius et al) ماندگی جفت مانند مثلی تولید هایبیماری ،(

 وجود و(  De Vries and Risco, 2005) هوایی و آب شرایط ،( 2006
 بر مؤثر عوامل جزو توانندمی(  Dobson and Smith, 2000) تنش

 رد. شوند محسوب شیری گاوهای تولیدی عمر طول در باروری کاهش
 کاهش و سوددهی کاهش در اصلی عامل یک عنوان به تنش میان، این

 تنش مطالعه اهمیت. است شده شناخته مثلی دتولی و تولیدی راندمان
 تولید و تولیدی ظرفیت افزایش و سالمتی حفظ در نشخوارکنندگان در

 انرژی صرف شامل تنش واکنش که جا آن از. باشد می ها آن مثلی
 دلیلبه حیوان مثل تولید است، زا تنش عوامل چالش با مقابله برای

 تنش عوامل. گیرد قرار تاثیر تحت است ممکن بودن خواه انرژی ماهیت

 مثل تولید بر تواند می مثلی تولید رفتار و هاهورمون کارآیی تغییر با زا
 با حاضر مطالعه بنابراین،(. Pacak and Palkovits, 2001) ب ذارد اثر

 یراهکار ارائه و تلقیح زمان در شیردوشی تنش تاثیر بررسی هدف
گله باروری افزایش و عامل این جانبی اثرات کاهش جهت در اسبمن

 .است شده انجام هلشتاین شیری گاوهای های

 
 ها روش و مواد

 دو در 7400 تا 7403 هایسال بین زمستان فصل در تحقیق این
 دلیل-به فصل این انتخاب. شد اجرا اصفهان در صنعتی بزرگ گله

 گله  مادینه کل تعداد. بود هاگله در نزما این در تلقیحات تعداد افزایش

 و هلشتاین نژاد از رأس 0022 هاآن مولّدین تعداد و رأس 75222 ها
 جنس از بستری با استالفری جای اه در زایش از پس گاوها. بود رجیستر
 از جلوگیری منظور به هاجای اه کف. شدندمی ن هداری بادی ماسه

 حاوی مخلوط کامالًجیره با روز در بار هس گاوها. بود بتونی لغزندگی،

 وطمخل و سویا کنجاله برشته، سویای ذرت، سیلوی شده، خرد یونجه
 اییغذ احتیاجات جدول اساس بر شده تنظیم) ویتامینی و موادمعدنی

 آزاد صورتبه سالم آب به گاوها دسترسی. شدندمی تغذیه( شیری گاو
 دهدوشی ساعت، هشت فاصله به روز، در نوبت سه گاوها همچنین. بود
 ثبت خودکار صورتبه روزانه رکورد عنوان به هریک شیر مجموع و شده
 و ن هداری مجزا گروه یک در خشک گاوهای ها،گله این در. شدمی
 هب سن، و بدنی وضعیت نمره اساس بر زایش از پیش روز 42 الی 02

 گروه وارد ش،زای از پس. شدندمی جاجابه انتقال دوره گاوهای گروه
 برای دامپزشک مراقبت تحت روزانه، صورتبه و شده زاتازه گاوهای
 زاییمرده یا و سقط سابقه که گاوهایی. گرفتندمی قرار رحم کنترل
 از زایش، از پس روز 42 الی 05 طی گاوها کلیه. شدند حذف داشتند،

 و تخمدانی هایکیست) تخمدانی هایناهنجاری و رحم سالمت نظر
 یدتأی و رحم بودن سالم صورت در. شدند بررسی( استاتیک مدانتخ

 اجرا گاوها برای آوسینک دابل ریزیتخمک زمانیهم روش دامپزشک،
 روز 62 هاگله برای تلقیح اوّلین تا زایش از اختیاری انتظار دوره. شد
 .بود

 گاو رأس 0432 از تحقیق این در: آماری آنالیز و هاداده ساختار
 تصادفی رتصوبه گاوها. شد استفاده پنج تا یک زایش نوبت با هلشتاین

 و فحلی مشاهده زمان به باتوجه. شدند تقسیم مساوی گروه دوبه
 دو زمان مدت در( رأس 7712) گاوها از نیمی تلقیح، زمان محاسبه
 دو زمان مدت در دی ر نیمی و( صبح 77 ساعت) دوشش از پس ساعت
 یشیردوش. شدند تلقیح( صبح هفت ساعت) دوشش از پیش ساعت
 3/55) رأس 7006 گاوها، کل مجموع از. شد انجام صبح نه ساعت
 دوم تلقیح نوبت در( درصد 7/03) رأس 563 اول، تلقیح نوبت در( درصد

 و ینمیان . داشتند قرار سوم تلقیح نوبت در( درصد 5/02) رأس 352 و
 دو در که بود هما 6/35±6/75 تلقیح زمان در گاوها سن معیار انحراف
 ماه 4/35±5/71 و 36±3/70 ترتیببه دوشش از پس و از پیش گروه
 از یشپ گروه دو در تلقیحات تعداد معیار انحراف و میان ین. شد برآورد

 میان ین. شد محاسبه 6/7±5/2 و 7/0±3/7 ترتیببه دوشش از پس و
 نهمیا رمقدا اساس بر گاوها. بود کیلوگرم 1/52±5/72 روزانه شیر رکورد

 اویمس کمتر) تولید کم گاوهای گروه دو به روزانه شیر رکورد مشاهدات
 میانه مقدار اساس بر و( کیلوگرم 57 از بیشتر) پرتولید و( کیلوگرم 57
( ماه 32 مساوی کمتر) سنکم گاوهای گروه دو به تلقیح زمان در سن
 هایوهگر نسبت و فراوانی. شدند تقسیم( ماه 32 از بیشتر) باال سن و

 از پس و از پیش در تلقیح زمان اساس بر گاوها سن و تولید مختلف
 .است شده آورده 7 جدول در دوشش
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زمان تلقیح در پیش از و پس از دوشش بر اساسهای مختلف تولید و سن توزیع گاوها در گروه -1جدول   
Table 1- Distribution of cows in different groups of production and age based on the time of 

 insemination in pre- and post-milking 

 گروه گاوها
Group of cows 

 مقدار
Value 

 زمان تلقیح
Time of 
insemination 

 سن
Age  

 
 تولید

Production 

 باالسن
4High age 

 سنکم
3Low age 

 پرتولید 
2High producing 

 کم تولید
1Low producing 

562       608 468 702 
 فراوانی

frequency پیش از دوشش 
Pre- milking 

0.24       0.26 0.2 0.3 
 نسبت

proportion 

585       585 632 538 
 فراوانی

frequency پس از دوشش 
Post- milking 

0.25       0.25 0.27 0.23 
 نسبت

proportion 
1. 51 kg ≥, 2. 51 kg ,˂ 3. 40 months ≥, 4. 40 months ˂ 

 
میان ین و انحراف اسششتاندارد روزهای شششیردهی در زمان تلقیح  

صورت تعداد ماه شیردهی روز بود که در مدل نهایی به 1/62±4/720
روز   02سششطح، از روزهای شششیردهی کمتر از   نهشششد ) درنظر گرفته

عنوان روز به 452و  422عنوان سطح یک تا روزهای شیردهی بین به
شیردهی و رکورد    0جدول  (.نهسطح   ضعیت دو متغیر میان ین روز  و

یح در زمان تلق بر اسششاستولید و پرتولید تولید شششیر را در گاوهای کم
  دهد.پیش از و پس از دوشش نشان می

 
 ±ن ینمیا) دوششپیش از و پس از زمان تلقیح در  بر اساسروز شیردهی و رکورد تولید شیر گاوهای کم تولید و پرتولید  -2جدول 

 انحراف استاندارد(
Table 2- Days in milk and milk yield of low and high producing cows based on the time of 

insemination in pre- and post-milking (mean± standard deviation) 

 رکورد تولید شیر
 Milk yield 

 روز شیردهی
Days in milk 

 گروه گاوها
Group of cows 

 زمان تلقیح
Time of insemination 

42 ± 6.2 136 ± 80.1 
 تولیدکم

1Low producing 
 پیش از دوشش
Pre- milking 

59 ± 6.0 101 ± 44.4 
 پرتولید

2High producing 

 49 ± 10.5 122 ± 69.9 
 کل

Total 

42 ± 6.4 108 ± 58.1 
 تولیدکم

Low producing 
 پس از دوشش
Post- milking 

61 ± 6.1  87 ± 30.5 
 پرتولید

High producing 

 52 ± 11.0  97 ± 46.7 
 کل

Total 
1.51 kg ≥, 2. 51 kg ˂ 

                  
انجام شد  3/0نسخه  SAS افزارنرمآنالیزهای آماری با استفاده از 

های شمارشی با رویه فراوانی دههای توصیفی برای دا(. آماره22)
(Proc FREQو برای داده )( های پیوسته با رویه میان ینProc 

MEANS( برآورد شدند. برای آنالیز نتایج تلقیح )آبستنی و منجر به  :7
 GLIMMIXعدم منجر به آبستنی( از روش رگرسیون لجستیک ) :2

Procامل نوان عع( استفاده شد. زمان تلقیح نسبت به شیردوشی به
نظر  اصلی در دو سطح پیش از دوشش و پس از دوشش در مدل در

ساعت پیش از  دوگاوهایی که در مدت زمان  کهطوریگرفته شد. به
صورت پیش از دوشش و گاوهایی که به ،زمان شیردوشی تلقیح شدند

رت صوبه ،ساعت پس از زمان شیردوشی تلقیح شدند دودر مدت زمان 
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ل درنظر گرفته شدند. مدل نهایی مورد استفاده پس از دوشش در مد
ردوشی زمان تلقیح نسبت به شی فصل زایش، -سال -گله شامل اثر ثابت

سطح شامل کمتر  دو)پیش از و پس از دوشش(، سن در زمان تلقیح )
سطح(، اثر  نهماه(، ماه شیردهی در زمان تلقیح ) 32مساوی و بیشتر از 

ح ن تلقیح، اثر متقابل زمان تلقیح و سطمتقابل زمان تلقیح و سن در زما
نوع  71نر ) عنوان گاوبهتولید و پرتولید( و اثر تصادفی اسپرم تولید )کم

ف دار نشدن آن، از مدل نهایی حذدلیل معنیاثر ماه تلقیح بهاسپرم( بود. 
( و سطوح Odds Ratios: ORصورت نسبت شانس )نتایج به شد.

ائه شد. دلیل استفاده از روش رگرسیون ( ارCI %95درصد ) 05اطمینان 
لجستیک در این تحقیق، ماهیت گسسته و دو دویی بودن متغیر پاسخ 
یعنی نتیجه تلقیح است. نسبت شانس، احتمال آبستنی به عدم آبستنی 

دهد. اگر نسبت شانس آن نشان می بر مؤثرتلقیح را در حضور عوامل 
در  ORدامنه اطمینان  ،(، به عبارت دی رOR=1برابر با یک باشد )

ی یعنی عامل مورد بررس ،تر از یک باشد، باالتر و پاییندرصد 05سطح 
از یک  تربزرگاثری بر میزان آبستنی تلقیح ندارد. اگر نسبت شانس 

یعنی احتمال آبستنی تلقیح در حضور آن عامل افزایش  ،(OR˃1باشد )
یعنی احتمال  (OR˂1از یک باشد ) ترکوچکیابد. اگر نسبت شانس می

 یابد.آبستنی تلقیح در حضور آن عامل کاهش می
 

 نتایج و بحث

آنالیز آماری نشان داد که کلیه متغیرهای مستقل مورد استفاده در 
(. توزیع نتایج تلقیح >25/2Pدار داشتند )روی نتایج تلقیح اثر معنی مدل،

ولید تگاوهای کم )منجر به آبستنی و عدم منجر به آبستنی( در گروه
 کیلوگرم( و همچنین 57کیلوگرم( و پرتولید )بیشتر از  57)کمتر مساوی 
 ماه( در 32ماه( و سن باال )بیشتر از  32سن )کمتر مساوی گاوهای کم

 شده نشان داده 4های تلقیح پیش از و پس از دوشش در جدول زمان
د ی تولیهااین نتایج، نسبت میزان آبستنی در همه گروه بر اساساست. 

و سن، در حالت تلقیح پس از دوشش بیشتر از تلقیح پیش از دوشش 
 بود.

 
 

 (زمان تلقیح در پیش از و پس از دوشش )فراوانی: نسبت بر اساسهای مختلف تولید و سن گاوها های منجر به آبستنی و عدم منجر به آبستنی در گروهتلقیحتوزیع  -3جدول 

Table 3- Distribution of services to pregnancy and non-pregnancy in different groups of production and age of cows based on the 
time of insemination in pre- and post- milking (frequency: proportion) 

 کل
Total 

 گروه گاوها
Group of cows 

 زمان تلقیح
Time of insemination 

 نتیجه تلقیح
Service outcome  

 سن
Age 

 تولید
Production 

باالسن  
High age4 

سنکم  
Low age3 

 پرتولید
High producing2 

تولیدکم  
Low producing1 

366: 0.31 153: 0.27 213: 0.35 138: 0.29 228: 0.33 
 پیش از دوشش
Pre- milking 

 آبستن
Pregnant 

468: 0.40 186: 0.31 282: 0.49 231: 0.37 237: 0.43 
 پس از دوشش

Post- milking 

834: 0.36 339: 0.29 495: 0.42 369: 0.34 465: 0.38 
 کل

Total 

804: 0.69 405: 0.73 399: 0.65 339: 0.71 465: 0.67 
 پیش از دوشش
Pre- milking 

 غیرآبستن
Non-pregnant 

702: 0.60 408: 0.69 294: 0.51 393: 0.63 309: 0.57 
 پس از دوشش

Post- milking 

1506: 0.64 813: 0.71 693: 0.58 732: 0.66 774: 0.62 
 کل

Total 

1. 51 kg ≥, 2. 51 kg ,˂ 3. 40 months ≥, 4. 40 months ˂ 
                   

های شانس نشان داد که در حالت کلی، احتمال نسبت مقایسه
ای هآبستنی گاوهای تلقیح شده در زمان پس از دوشش بیشتر از گاو

ویژه در مورد تلقیح شده در زمان پیش از دوشش بود. این حالت به
گاوهای کیلوگرم( و  57گاوهای پرتولید )با میان ین رکورد بیشتر از 

(. میزان >25/2Pکامالً مشهود بود )ماه(  32سن )کمتر مساوی کم
 های مختلف سطح تولید و سنگروهنسبت شانس آبستنی کل گاوها، 

تلقیح پس از دوشش نسبت به پیش از دوشش در جدول  گاوها در زمان
  خالصه شده است. 3

 
 



 399      ...در قبل و بعد دوشش بر میزان آبستنی گاوهای اثر زمان تلقیح  ربیع رهبر،

 های مختلف سطح تولید و سن گاوها در زمان تلقیح پس از دوشش نسبت به پیش از دوششمقایسه شانس آبستنی کل، گروه -4جدول 

Table 4- Comparison of pregnancy odds of different groups of cows at the time of insemination post- 
milking compared to pre- milking 

P مقدار 
P-value 

t مقدار 
t value 

درصد 05فاصله اطمینان   
95% CI6 

 نسبت شانس
OR5 

 گروه گاوها
Group of cows 

0.01 2.57 1.1-2.0 1.5 
 کل
Total 

0.11 1.61 0.92-2.2 1.43 
 تولیدکم

1Low producing 

0.04 1.95 1.0-2.5 1.6 
 پرتولید

2High producing 

0.006 2.84 1.2-2.8 1.85 
 سنکم

3Low age 

0.16 1.41 0.76-1.9 1.21 
 باالسن

4High age 
1. 51 kg ≥, 2. 51 kg ,˂ 3. 40 months ≥, 4. 40 months ˂, 5. Odds ratio, 6. Confidence interval 

 
زمان  بر اساسمقایسه میان ین حداقل مربعات نرخ آبستنی گاوها 

اختالف آبستنی بین تلقیح پس  20/2تلقیح نشان داد که در حالت کلی، 
ی میان ین نرخ آبستن کهطوریاز دوشش و پیش از دوشش وجود دارد. به

 47/2و پیش از دوشش برابر با  32/2در تلقیح پس از دوشش برابر با 
وهای دار شدن مقدار نسبت شانس در گروه گابود. باتوجه به معنی

کیلوگرم(، نتیجه مقایسه میان ین  57پرتولید )با میان ین رکورد بیشتر از 
را در این  7/2های تلقیح، اختالف حدّاقل مربعات نرخ آبستنی در زمان

که میان ین نرخ آبستنی گاوهای پرتولید در طوریبهگروه نشان داد. 
بود.  42/2و پیش از دوشش برابر با  32/2تلقیح پس از دوشش برابر با 

دار شدن مقدار نسبت شانس در گروه گاوهای همچنین باتوجه به معنی

اقل مربعات نرخ ، اختالف میان ین حدماه( 32)کمتر مساوی سن کم
عبارتی میان ین  برآورد شد. به 75/2های تلقیح، برابر با آبستنی در زمان
 30/2سن در زمان تلقیح پس از دوشش برابر با های کمنرخ آبستنی گاو

 تولیددر مورد گروه گاوهای کم بود. 43/2و پیش از دوشش برابر با 
ماه(، اگرچه  32)بیشتر از کیلوگرم( و گاوهای سن باال  57)کمتر مساوی 

از لحاظ عددی مقدار میان ین نرخ آبستنی در زمان تلقیح پس از دوشش 
شانس  دار نشدن نسبتتوجه به معنی با امّا ،داز دوشش بوپیش بیشتر از 

ربعات م حداقلداری بین میان ین ها، تفاوت معنیآبستنی در این گروه
و پس از دوشش مشاهده نشد پیش از های تلقیح نرخ آبستنی در زمان

  (.5)جدول 
 
 حراف استاندارد(ان ±زمان تلقیح در پیش از و پس از دوشش )میان ین حدّاقل مربعات سبر اساهای مختلف سطح تولید و سن گاوها گروهاحتمال آبستنی در بینی پیش -5جدول 

Table 5- Prediction of pregnancy probability in different groups of production and age of cows based on the time of insemination in 
pre- and post- milking (Least squares means ± standard deviation) 

 پیش از دوشش
Pre- milking 

 پس از دوشش 
Post- milking گروه گاوها 

Group of cows  درصد 05فاصله اطمینان  
95% CI 

انحراف استاندارد( ±میان ین حداقل مربعات )  
Lsmeans (±sd) 

درصد 05فاصله اطمینان    
95% CI7 

انحراف استاندارد( ±میان ین حداقل مربعات )  
Lsmeans5 (±sd6) 

0.26-0.36 0.31 (±0.02)  0.35-0.45 0.40 (±0.03) 
 کل
Total  

0.25-0.38 0.32 (±0.03)  0.32-0.47 0.39 (±0.04) 
 تولیدکم

1Low producing 

0.23-0.38 0.30 (±0.04)  0.33-0.48 0.40 (±0.04) 
 پرتولید

2High producing 

0.28-0.42 0.34 (±0.03)  0.41-0.57 0.49 (±0.04) 
 سنکم

3Low age 

0.21-0.34 0.27 (±0.03)  0.25-0.38 0.31 (±0.03) 
 باالسن

4High age 
1. 51 kg ≥, 2. 51 kg ,˂ 3. 40 months ≥, 4. 40 months ˂, 5. Least squares means, 6. standard deviation, 7. Confidence Interval 
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 انسش افزایش سبب دوشش، از پس گاوها تلقیح داد، نشان نتایج
 گاوهای کهیطوربه شود،می دوشش از پیش تلقیح زمان به نسبت آبستنی
 گاوهای و کیلوگرم 57 از بیشتر روزانه شیر رکورد میان ین با پرتولید

 زمان در را آبستنی شانس حداکثر ماه، 32 مساوی کمتر سن با سنکم
 عوامل مورد رد کمی اطالعات گرچه. داشتند دوشش از پس تلقیح

 اند،شده حتلقی دوشش از پس که گاوهایی در باالتر آبستنی فیزیولوژی
 تغلظ کاهش نتیجه، در و تنش کاهش که رسدمی نظربه امّا دارد، وجود

 این در ؤثرم عامل یک تواندمی پستان، از شیر تخلیه دلیلبه کورتیزول
 که استداده نشان مطالعات(.  Dirandeh et al., 2019) باشد امر

 دتش با هاآن آدرنال -هیپوفیز -هیپوتاالموس محور تنش، تحت گاوهای
 ایشافز و غددی -عصبی فشار نتیجه، در که شده تحریک بیشتری
 اختالل موجب هورمون، این. داشت خواهد همراه به را کورتیزول ترشح

 آزادسازی فحلی، چرخه داشتن مانند باروری با مرتبط سازوکارهای در
 ;Cooke et al., 2009) شودمی آبستنی ایجاد نهایتاً، و مناسب تخمک

 Dobson and Smith, 2000 .)ولکورتیز داد، نشان تحقیق یک نتایج 
 پاسخ در کاهش سبب زیرا کند،می ممانعت مثل تولید فرآیند از

 Lucy) شودمی LH به تخمدانی هایفولیکول و GnRH به هاگنادوتروپ

et al., 2021  .)سطح بین که داد نشان دی ر پژوهشی همچنین 
 در هکطوریبه دارد، وجود ارتباط گاوها آبستنی در موفقیت و کورتیزول
(.  Diniz et al., 2020) است کمتر کورتیزول، میزان آبستن، گاوهای

 هروزان شیر رکورد با هلشتاین گاو رأس 422 مطالعه با دی ر، تحقیقی در
 پس هک گاوهایی در آبستنی نرخ که کردند گزارش کیلوگرم 42 از بیشتر

 طورهب شیردوشی، از پیش با مقایسه در شدند، تلقیح شیردوشی از
 شد، نجاما گله دو در که حاضر تحقیق نتایج با که بود باالتر داریمعنی

 تنددریاف خون کورتیزول هورمون سطح  یریاندازه با هاآن. دارد مطابقت
 داریمعنی طوربه شیردوشی، از پس ساعت یک زمان در آن میزان که

 ق،تحقی این در البته. بود خواهد آن از قبل و شیردوشی زمان از کمتر
 مانز اساس بر مختلف سنین در گاوها آبستنی نرخ مورد در ایمقایسه
 ,.Dirandeh et al) ن رفت صورت دوشش از پس و از پیش در تلقیح

 تنیآبس نرخ مربعات حداقل میان ین تفاوت حاضر، تحقیق در(. 2019
 با ابربر دوشش از پیش به نسبت دوشش از پس تلقیح زمان در گاوها
 ترتیببه پرتولید و سنکم گاوهای در اختالف میزان که شد وردبرآ 20/2
 ویژه طوربه و گاوها اگر بهتر، عبارت به. بود 7/2 و 75/2 مقدار با برابر
 از ناسبم زمانی فاصله احتساب با) تلقیح زمان در پرتولیدها و هاسنکم

 بستنیآ احتمال شوند، تلقیح سپس و شده دوشیده ابتدا( فحلی عالئم

 حتلقی ابتدا گاوها که زمانی به نسبت درصد 72 و 75 تا ترتیببه هاآن
 در اختالف این. یافت خواهد افزایش شوند، دوشیده سپس و شده

 و پایین شکم گاوهای بیشتر حساسیت دلیل-به است ممکن آبستنی،
 حاضر قیقتح نتیجه. باشد محیطی هایتنش به پرتولید گاوهای همچنین

 واقع هلشتاین گاو رأس 125 از آن در که دی ری وهشپژ کلی نتیجه با
 بقتمطا بودند، گرمایی تنش شرایط تحت که کشور شمال منطقه در

 گاوهایی داد، نشان مذکور تحقیق نتایج(.  Rahbar et al., 2019) دارد
 ریباالت آبستنی نرخ احتمال از شوندمی تلقیح دوشش از پس که
 کل نیآبست نرخ مربعات حداقل میان ین تفاوت کهطوریبه وردارند،برخ

 با ابربر دوشش از پیش به نسبت دوشش از پس تلقیح زمان در گاوها
 ،05/2 با برابر پرتولید گاوهای برای مقدار این که حالی در. بود 70/2

 74/2 با برابر گرمایی تنش شرایط در و 70/2 با برابر اول شکم گاوهای
 کلی حالت در تفاوت این مقدار حاضر، مطالعه در(. >25/2P) شد ردبرآو
 چنینهم. بود قبلی پژوهش مشابه تقریباً که شد محاسبه 20/2 با برابر
 ستنیآب نرخ مربعات حداقل میان ین تفاوت مقدار سنکم گاوهای برای
 ریباًتق اول شکم گاوهای از حاصل نتایج با که آمد دستبه 75/2 با برابر
 مقدار لحاظ از پرتولید گاوهای برای حاضر تحقیق نتایج امّا. بود ابربر

 رخن مربعات حدّاقل میان ین تفاوت کهطوریبه بود، متفاوت عددی
 با برابر دوشش از پیش به نسبت دوشش از پس تلقیح زمان در آبستنی

 است ممکن قبلی، پژوهش با حاصل عددی اختالف. شد برآورد 72/2
 بر که اشدب تلقیح زمان و گرمایی تنش شرایط بین تقابلم اثر دلیلبه

 .استبوده مؤثر پرتولید، گاوهای آبستنی میزان

 

 گیری کلینتیجه

فاوت دوشش، ت بر اساسنتایج این مطالعه نشان داد که زمان تلقیح 
ند، کای را بر میزان آبستنی گاوهای هلشتاین ایجاد میقابل مالحظه

د ویژه در گروه گاوهای پرتولیپس از دوشش، به که تلقیح گاوهاطوریبه
سن گاوهای کمکیلوگرم( و  57)با میان ین رکورد شیر روزانه بیشتر از 

دلیل کاهش اثر تنش شیردوشی در به ماه( 32)با سن کمتر مساوی 
شود. گرچه دالیل زمان تلقیح، موجب افزایش نرخ آبستنی گاوها می

-یافته مّاای دارد، تولید مثلهای ی هورمونفیزیولوژی مسأله نیاز به بررس

عنوان راهکاری مناسب برای تلقیح توانند بههای این تحقیق می
  سن و پرتولید توصیه شوند تا نرخ باروری گله افزایش یابد.گاوهای کم
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