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 چکیده

وره پس از داوایل در تخمدان  یفولیکول فعالیت بر تعداد زایش و سطح تولید شیرتاثیر  بررسی حاضر مطالعه از هدف 

کیلوگرم  53) هلشتاین بر اساس تولید شیر به دو گروه پر شیر دهشیرراس گاو  91 تعداد. شیری بود هایدر گاو زایش

مطالعه فولیکولی تخمدان به کمک بندی شدند. کیلوگرم در روز( تقسیم 53کمتر از ) ( و کم شیرو بیشتر در روز

ثبت شد.  هاتعداد و اندازه فولیکول. دامه یافتهفته ا پنجتا ورت هفتگی بصشروع و روز پس از زایش  هفتاز  اولتراسوند

انجام شد. های استروئیدی و هورمون هاجهت تعیین متابولیت ها،گیری از هر گاو همزمان با سونوگرافی تخمدانخون

انحراف  ±). میانگین ود نداردداری وجهای تخمدان رابطه معنیتولید شیر و اندازه فولیکولسطح بین  که تایج نشان دادن

میانگین . متر تعیین شدمیلی 95/99±35/9و  90/1±19/9شیر به ترتیب و کم شیر گاوهای پردر  هااندازه فولیکولمعیار( 

یک و چند شکم زایش تفاوتی با هم نداشتند. مقادیر استروژن و ها در گاوهای انحراف معیار( اندازه فولیکول ±)

 کلسترول ،گلوکزمیانگین حداقل مربعات خون به ترتیب در گاوهای کم شیر و پر شیر بیشتر بود.  پروژسترون پالسمای

داری با هم نداشتند. تفاوت معنی شیرو کم  شیرگاوهای پر در طول آزمایش و نیز بین  خون  LDL-Cو HDL-C ،کل

در گاوهای یک نیز وهای پر شیر و کم شیر و ریزی در گاهای آماده تخمکاندازه فولیکولنشان داد که مطالعه این نتایج 

ها سبب اندازه فولیکولتاثیر بر د از طریق نتواننمیو شکم زایش تولید شیر  ،بنابراین. بودو چند شکم زایش مشابه 

 د. نشوپس از زایش مثلی کاهش راندمان تولید

 

 داولتراسون ،فولیکول، تخمدان، گاو شیریکلیدی: های واژه
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  مقدمه

گاوهای مدیریت رفت در اصالح نژاد توام با بهبود پیش

اما این ، سبب افزایش تولید شیر شده است ،شیری

با برهم زدن تعادل بین نیازهای  ،تولیدافزایش 

عملکرد کاهش منجر به متابولیکی و توانایی مصرف غذا 

پاتون و ) شده استاز زایش  ستولیدمثلی در دوره پ

در  یگاوهای شیر (.7999لوسی و  7992همکاران 

بسته به میزان تولید شیر در  ،دوره پس از زایش

به طور کلی . برندبسر میانرژی درجاتی از تعادل منفی 

حیوان تنها توانایی مصرف نصف  ،چنین شرایطیدر 

مورد نیاز بقیه مواد مغذی لذا  ،ماده خشک الزم را دارد

بیوسنتز شیر از طریق کاتابولیسم چربی و جهت 

با (. 9115)ورکمپ  شودای اسکلتی تامین میهماهیچه

هر  ،تولید شیر و تولیدمثلتوجه به همبستگی منفی بین 

 ،تر باشدمنفیدر دوره بعد از زایش تعادل انرژی چه 

متاثر بیشتر  پتانسیل تولید شیر و راندمان تولیدمثلی

منفی با توجه به تشدید تعادل  ،بنابراین .د شدنخواه

این در  یبازده تولیدمثل ،شیر انرژی در گاوهای پر

خواهد بود تر پائینشیر در مقایسه با گاوهای کم  گاوها

پریس و همکاران و  7995)جورتیسما و همکاران 

انرژی در دوره پس منفی تعادل رسد به نظر می(. 7992

 ،باشدکه خود تحت تاثیر میزان تولید شیر می ،از زایش

بر فعالیت های خونی ها و متابولیتبر هورمونبا تاثیر 

و در نتیجه راندمان تولیدمثلی موثر فولیکولی تخمدان 

جولی و همکاران و  7995)باکلی و همکاران  باشد

ها و اند که هورمونمطالعات نشان داده. (9113

اسیدهای  ،انسولین ،های زیادی همچون گلوکزمتابولیت

چرب غیر استریفیه و فاکتور رشد شبه انسولین بر 

های بیوسنتز هورمون ،ت فولیکولی تخمدانفعالی

)گونگ و  استروئیدی و رشد و نمو اووسیت تاثیر دارند

 ،بعالوه(. 7993لوری و همکاران و  7997همکاران 

سطح دهند که عالوه بر شناسی نشان میمطالعات سبب 

، عوامل دیگری و تعادل انرژی مصرفی تولید شیر

راندمان در همچون فعالیت فولیکولی تخمدان نیز 

در این (. 7999)لوسی  موثرندشیری  هایگاو یتولیدمثل

گزارش کردند که نیز ( 9115اسمیت و والیس ) ،رابطه

تخمدان در دوره پس فولیکولی های زمان شروع فعالیت

. مطالعات موثر استاز زایش بر راندمان تولیدمثلی 

نشان داده است که آنستروس بعد از زایش بدلیل عدم 

بلکه ناتوانی بوده های تخمدان نمو فولیکولرشد و ن

باشد ریزی مهمترین دلیل میفولیکول بالغ در تخمک

( 7992ساگاگوچی و همکاران )(. 7999)روچ و همکاران 

تخمدان  های فولیکولیگزارش کردند که نوع فعالیتنیز 

در قبل از )تعداد امواج فولیکولی در هر چرخه تخمدانی( 

 ،زمان شروع اولین چرخه فحلی ریزی براولین تخمک

زمان نخستین تلقیح و بازگشت رحم به حالت اولیه 

گزارش کردند نیز ( 7997موسی و همکاران )موثر است. 

متر میلی 5های با قطر حداقل که هر چه تعداد فولیکول

و بوده فاصله زایش تا آبستنی کمتر  ،بیشتر باشد

ست. به احتمال آبستنی پس از اولین تلقیح بیشتر ا

بین تعداد را این محققین ارتباط مستقیمی  ،عالوه

با راندمان  ،مترمیلی 5های با قطر حداقل فولیکول

الگوی  ،در گاو ند.اهگزارش کرد تولیدمثل پس از زایش 

و هر  بوده های تخمدان موج مانندفولیکول و نمو رشد

هایی که در این امواج فولیکولی بکار چه تعداد فولیکول

  رراندمان تولید مثلی بهت ،شوند بیشتر باشدته میگرف

(. ایرلند و همکاران 7999)موسی و همکاران  خواهد بود

تعداد تر های کوچکتخمدان( گزارش کردند که 7995)

متر قطر( میلی 5دار )حداقل های حفرهفولیکولکمتری 

العمل تخمدان به عکسدر چنین شرایطی  ،. بعالوهدارند

شود )سینگ و اووالسیون نیز کمتر میسوپربرنامه 

جیمنز (. 7992ایرلند و همکاران و  7992همکاران 

( گزارش کردند که رابطه 7991کراسل و همکاران )

دار )با قطر بیش های حفرهمستقیمی بین تعداد فولیکول

غلظت پالسمایی پروژسترون و نیز میلی متر( با  5از 

کاهش د. وجود داررحم آندومتریوم ضخامت الیه 

غلظت پروژسترون با مرگ و میر بیشتر رویان همراه 

-به نظر می ،بنابراین(. 7995است )دیسکین و موریس 
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های تخمدان در دوره بعد از زایش رسد فعالیت فولیکول

پس یکی از مهمترین عوامل موثر در راندمان تولید مثلی 

 باشد.از زایش 

ن در تخمدا هایفولیکولرشد و نمو الگوی هر چند 

اما  ،مطالعه شده استدفعات به های فحلی نرمال چرخه

ایش کمتر زدوره پس از اوایل دینامیک فولیکولی در 

ارتباط بین رشد و نمو  ،مطالعه شده است. به عالوه

دوره پس از زایش با اوایل های تخمدان در لفولیکو

لذا . باروری بعدی به طور دقیق مشخص نشده است

ور بررسی فعالیت فولیکولی به منظ حاضر مطالعه

دوره بعد از زایش در گاوهای شیری اوایل تخمدان در 

 .انجام شدهلشتاین 
 

  ها مواد و روش

الی  9با هلشتاین  دهراس گاو شیر 91از  ،در این مطالعه

گاوها با تامین مقادیر مورد نیاز استفاده شد. زایش  2

ای یکسان قرار انرژی و پروتئین در شرایط تغذیه

 2-3) داشتند. جیره مورد استفاده متشکل از علوفه

کیلوگرم  99-97کیلوگرم کاه گندم و  7 ،کیلوگرم یونجه

بود.  مقادیر  کیلوگرم( 92-90) و کنسانتره سیالژ ذرت(

 22/9شامل انرژی خالص کنسانتره مواد مغذی 

ماده  ،درصد 95پروتئین خام  ،مگاکالری بر کیلوگرم

 2 خام فیبر ،درصد 3/2خاکستر  ،درصد 59خشک 

گاوها  بودند. 03/9درصد و فسفر  5/9کلسیم  ،درصد

بیشتر و )تولید شیر به دو گروه پر تولید بر اساس 

 53تر از کم)کیلوگرم در روز( و کم تولید  53 مساوی

دامنه تولید شیر در بندی شدند. کیلوگرم در روز( تقسیم

-23و  79-52گاوهای کم تولید و پرتولید به ترتیب از 

 کیلوگرم در روز متغیر بود. 53

-خون ،یهای خونها و متابولیتجهت مطالعه هورمون

و همزمان با سونوگرافی گیری به صورت هفتگی 

سی سی  99در حدود  ،انجام شد. بدین منظورتخمدان 

های ونوجکت از سیاهرگ دمی گرفته خون به کمک لوله

فوژ پالسمای خون طی سانتری ،گیریشد. پس از خون

دقیقه( جدا و تا زمان  93دور به مدت  5999کردن )

های مورد نظر در ها و هورمونگیری متابولیتاندازه

-هورمون .ندگراد نگهداری شددرجه سانتی -79دمای 

های استروژن و پروژسترون به روش الیزا و با 

 ,DE2693) شرکت های تجاریاستفاده از کیت

RE52231)   *IBL مقادیر پالسمایی  ند.گیری شداندازه

از با استفاده  LDL-Cو  HDL-C ،کل کلسترول ،گلوکز

روش ه های آزمایشگاهی شرکت پارس آزمون و بکیت

 فتومتریک تعیین شدند.

د اولتراسوناز  ،ررسی فعالیت فولیکولی تخمدانبرای ب

(SIUI مدل CTS-900V) داخل مقعدی  مجهز به پروب

 ،د. بدین منظوراستفاده شمگاهرتز  3/2 با فرکانس

پس از  هفتتصویربرداری از تخمدان گاوها از روز 

شد. انجام هفته  پنجبه مدت صورت هفتگی و ه زایش و ب

 ،هافولیکول تعداد از نظر ای چپ و راستهنتخمدا

 وجود عدم یا وجود همچنین و هافولیکول تقریبی اندازه

لوسی و ) جداگانه بررسی شدند بطور زرد جسم

با توجه به برنامه  ،در این گاوداری. (9119همکاران 

سازی فحلی همزمانمدیریتی از قبل تنظیم شده مبنی بر 

امکان ثبت سایر  ،پس از زایش 39در گله از روز 

پس از این ریزی رکوردها مانند زمان فحلی و تخمک

ی مرتبط با فعالیت فولیکولی هادادهوجود نداشت. مدت 

 با استفاده اززمان  های تکرار درو دادهتخمدان 

تجزیه و تحلیل SAS  (7997 )افزارنرم  Proc mixرویه

کرامر در -روش توکی ا ها بو مقایسه میانگین ه شد

برای آنالیز دادهای مربوط به  شد.انجام  درصد 3سطح 

 GLMهای خونی از رویه شیر و متابولیتسطح تولید 

 استفاده شد. SASنرم افزار 

 

 نتایج و بحث

اشتباه معیار( اندازه  ±)حداقل مربعات ن میانگی

در گاوهای پر هفته بعد از زایش  3در طول ها فولیکول

                                                 
* IBL International GMBH 
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ها اندازه فولیکولآمده است.  9شیر و کم شیر در جدول 

در گاوهای پر شیر از هفته اول تا پنجم )بجز هفته 

 51/99به  57/5روند افزایشی داشته و از  چهارم( تقریباً

نتایج با  ،ر این رابطهد. (>93/9P) ستمتر رسیده امیلی

( 7999( همخوانی دارد. لوسی )7999گزارش لوسی )

گزارش کرد که با افزایش روزهای پس از زایش از 

بر جمعیت ولی های کوچک کاسته جمعیت فولیکول

در مطالعه هر چند  شود.های بزرگ افزوده میفولیکول

با اوج  ها در هفته چهارمکاهش اندازه فولیکولحاضر 

( 7999لوسی )اما  ،تولید شیر در این گروه همزمان بود

 یتولید مثلراندمان تاثیر تولید شیر بر که گزارش کرد 

باشد. بنابراین بنظر در مقایسه با سایر عوامل ناچیز می

ی دلیل در هفته چهارم  هاکاهش اندازه فولیکولرسد می

مکاران باتلر و هباشد. داشته اوج تولید شیر غیر از 

( گزارش کردند که تعادل منفی انرژی با کاهش 7992)

و نیز کاهش حساسیت تخمدان  LHترشح هورمون 

های فولیکولنهایی سبب تاخیر در رشد  LHنسبت به 

اندازه  شود.ریزی میبالغ و نیز تاخیر در تخمک

ها در گاوهای کم شیر پس از یک رشد قابل فولیکول

 55/95بطوری که از  ،دهدروند کاهشی نشان می ،توجه

متر در هفته پنجم میلی 97/1متر در هفته سوم به میلی

ها در میانگین اندازه فولیکول (.>93/9P) می یابدکاهش 

های اول تا چهارم کمتر از در هفتهشیر گاوهای پر 

اما در هفته  ،در طول این مدت بودشیر گاوهای کم 

رشد قابل یر شها در گاوهای پر پنجم اندازه فولیکول

با ها ای داشت. افزایش میانگین اندازه فولیکولمالحظه

لوسی افزایش روزهای پس از زایش قابل توجیه است )

اما اینکه چرا این افزایش فقط در گاوهای پر  ،(7999

 شیر مشاهده شده است نیاز به بررسی بیشتر دارد.

( گزارش کرد همزمان با افزایش روزهای 7999لوسی )

منفی زایش و برطرف شدن تدریجی تعادل پس از 

هر چند  د.نشوهای بالغ بیشتر میانرژی تعداد فولیکول

سطح تولید شیر بر میانگین تاثیر  ،در مطالعه حاضر

-از نظر آماری معنیها اندازه فولیکولاشتباه معیار( ±)

ها در ( اما میانگین اندازه فولیکول9دار نبود )جدول 

 قابل توجهی بیشتر بود به طورشیر گاوهای کم 

در این (. مترمیلی 95/99±35/9 در مقابل 19/9±90/1)

 ،شده است. بطوریکه شنتایج متناقضی گزار ،رابطه

( بین سطح تولید شیر و اندازه 7992لوپز و همکاران )

لوسی  ،همچنین ای مشاهده نکردند.ها رابطهفولیکول

مان ( گزارش کرد که تاثیر تولید شیر بر راند7999)

تولیدمثلی در مقایسه با سایر عوامل ناچیز است. 

که تعداد امواج فولیکولی در گاوهای شده است گزارش 

)ساگاگوچی و  پر شیر بیشتر از گاوهای کم شیر است

و هر چه تعداد امواج فولیکولی بیشتر ( 7992همکاران 

)جیندر و همکاران  ها کمتر استباشد قطر فولیکول

( گزارش 7999روچ و همکاران ) ،در حالی که. (9151

ریزی مهمترین دلیل که ناتوانی فولیکول در تخمک ندکرد

فولیکول در اندازه آنستروس بعد از زایش بوده و تاثیر 

 این مرحله ناچیز است. 

هرچند بررسی سونوگرافی شروع رشد و نمو فولیکولی 

را از یک هفته پس از زایش در هر دو گروه آزمایشی 

از در گاوهای کم شیر اما عالئم فحلی  ،دهدنشان می

هفته در گاوهای پر شیر از و  )با شدت کمتر( هفته سوم

های بالغ با فولیکولاگر چه پنجم قابل مشاهده بود. 

ترشح هورمون استرادیول سبب بروز رفتاریهای فحلی 

عواملی همچون نمره وضعیت بدن اما تاثیر  ،شوندمی

وضعیت بدن پس از تغییرات نمره  ،در زمان زایش

وضعیت رحم و میزان تولید شیر نیز نباید  ،فصل ،زایش

 .(7995)سانتوز و همکاران  دننادیده گرفته شو

ها در مطالعه حاضر تاثیر شکم زایش بر اندازه فولیکول

(.  نتایج این مطالعه با 7تفاوت آماری نداشت )جدول 

و  9119نتایج دیگران همخوانی دارد )دیمیک و همکاران 

(. در مطالعه تاناکا و همکاران 7995تاناکا و همکاران 

-( نیز شکم زایش تاثیری بر حداکثر قطر فولیکول7995)

-ها نداشت اما تعداد امواج فولیکولی منتهی به تخمک

ریزی در گاوهای یک شکم زایش بیشتر از گاوهای چند 

 بار زایش بود. 
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 های تخمداناندازه فولیکولحداقل مربعات ز زایش  با میانگین رابطه بین سطح تولید شیر و زمان پس ا - 1جدول

شیرکم  شیرپر   سطح تولید شیر 

سطح 

 احتمال

953/9  

- 

3 

97/1  

92/9  

2 

12/1  

93/9  

5 

55/95  

93/9  

7 

79/95  

93/9  

9 

39/1  

93/9  

سطح 

 احتمال

92/9  

- 

3 

51/99  

79/9  

2 

29/2  

09/9  

5 

71/1  

55/9  

7 

51/5  

55/9  

9 

57/5  

55/9  

زایش پس ازهفته   

اندازه فولیکول 

 )میلیمتر(

 اشتباه معیار
 

35/9±95/99    19/9±90/1 -ولاشتباه معیار( اندازه فولیک±میانگین) 

)میلیمتر(ها  

 

 های تخمدان)میلی متر(رابطه تعداد شکم زایش و میانگین اندازه فولیکول - 2جدول 

 زایششکم چند    شکم اول 

 12/99 77/1 اندازه فولیکول

 05/9 57/9 معیار اشتباه

 
استروژن و های غلظت هورمونحداقل مربعات میانگین 

آزمایش هفته طول پنج پالسمای خون در پروژسترون 

های فوق در مقادیر هورمونآمده است.  5جدول در 

طول آزمایش در هر دو گروه آزمایشی پر شیر و کم 

غلظت (. >93/9Pشیر از نظر آماری متفاوت بودند )

بجز  شیرو کم  شیراستروژن بین گاوهای پر پالسمایی 

 ،. ازطرفیآماری مشابه بود ظراز نهفته چهارم آزمایش 

در طول آزمایش در استروژن پالسمای خون میانگین 

بود. نتایج  شیرکمتر از گاوهای کم  شیرگاوهای پر 

( مبنی 7992مطالعه حاضر با گزارش لوپز و همکاران )

 شیرون در گاوهای پر پائین بودن سطح استروژن خبر 

این محققین پائین بودن غلظت استروژن همخوانی دارد. 

را به دلیل افزایش متابولیسم  شیرخون در گاوهای پر 

ویلتبانک و همکاران  ،گزارش کردند. در همین رابطه

( نیز گزارش کردند که مصرف زیاد خوراک در 7993)

گاوهای پر شیر منجر به افزایش جریان خون کبدی و 

-های استروئیدی میتجزیه هورموندر نتیجه افزایش 

( نیز کاهش در غلظت 7992شیما و همکاران )اکاوشود.  

یل اهای استروئیدی بویژه استروژن در اوهورمون

را گزارش  شیردوره پس از زایش در گاوهای پر 

غلظت پروژسترون پالسمای خون گاوهای پر . کردند

داری بیشتر از یشیر از هفته سوم آزمایش بطور معن

اال بودن غلظت (. ب>93/9P) گاوهای کم شیر بود

پروژسترون پالسمای خون در گاوهای پر شیر ممکن 

است بدلیل متفاوت بودن الگوی رشد و نمو فولیکولی 

ساگاگوچی و  ،گروه باشد. در این رابطهاین تخمدان در 

تعداد امواج فولیکولی که  ند( گزارش کرد7992همکاران )

بیشتر تولیدها در مقایسه با کم پر تولید وهای در گا

هر چه تعداد امواج فولیکولی بیشتر باشد احتمال  است.

و در نتیجه تشکیل کیست فولیکولی )کیست لوتئال( 

)ساویو و  بیشتر خواهد بودافزایش پروژسترون خون 

 .(9119همکاران 
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)نانوگرم/ میلی و پروژسترون )پیکوگرم/میلی لیتر(استروژن هایغلظت اشتباه معیار( ±حداقل مربعات )میانگین  -3جدول 

 شیر در طول آزمایش و کم شیرگاوهای پر لیتر(

حتمالاسطح   هفته پس از زایش 9 7 5 2 3 میانگین 

 

92/9  

95/9  

 

953/9  

923/9  
 

 

52/5±59/02  

55/2±97/53  

 

22/9±20/2  

22/0±91/9  

 

52/90±90/59  

52/90±13/990  

 

99/23a±7/70  

5/05b±7/70 

 

09/97b±97/99 

993/91a±97/95 

 

0/75a±7/75 

7/97b±7/91 

 

99/97±75/20  

90/97±07/13  

 

2/79a±7/91 

9/75b±7/95 
 

 

99/97±79/02  

92/97±75/21  

 

92/7±97/9  

92/7±37/9  

 

99/97±75/02  

92/97±95/30  

 

73/7±97/9  

73/7±75/9  

 استروژن:

 گاوهای پر شیر

 گاوهای کم شیر

:پروژسترون  

وهای پر شیرگا  

 گاوهای کم شیر
 

 .باشدیم %3 سطح در داریمعن تفاوت وجود نشانگر ستون هر درحروف غیر متشابه 

 

غلظت اشتباه معیار(  ±)حداقل مربعات میانگین 

آمده  2جدول  درطول آزمایش در های خون متابولیت

های پالسمای خون در طول مقادیر متابولیتاست. 

میانگین آزمایشی مشابه بود.  آزمایش در هر دو گروه

 شیرو کم  شیرپالسمای خون گاوهای پر  گلوکز غلظت

( و روسی و 7992کاواشیما و همکاران )مشابه بود. 

( نیز تفاوتی در غلظت گلوکز خون 7995همکاران )

غلظت گلوکز مشاهده نکردند.  شیرو کم  شیرگاوهای پر 

روکسی ها مانند بتاهیدبه همراه سایر متابولیتخون 

به عنوان معیار ارزیابی وضعیت انرژی در بوتیرات 

-و انتظار می (7995)باتلر  باشدمیدوره پس از زایش 

و به خصوص در انرژی منفی که در زمان تعادل رود 

قابل توجهی داشته کاهش گاوهای پر شیر غلظت آن 

با توجه به اینکه هفته پنجم  ،در مطالعه حاضرباشد. 

لذا  ،باشدد از تعادل منفی انرژی میمطالعه در دوره بع

می تواند در هر دو گروه یکسان بودن غلظت گلوکز 

 HDL-C ،کل لسترولاز طرفی ک. باشدقابل توجیه 

های خونی مرتبط با از جمله متابولیتنیز   LDL-Cو

باشند. در شرایط میو متابولیسم چربی تعادل انرژی 

دن جهت انرژی مقدار زیادی از چربی بمنفی تعادل 

-لذا مقادیر متابولیت ،شودتامین انرژی الزم تجزیه می

 و 7992های فوق در خون باالست )باتلر و همکاران 

 ،در مطالعه حاضرهرچند (. 7999جورتیسما و همکاران 

 ،کل کلسترول هایتفاوتی بین غلظتاز نظر آماری 

HDL-C  وLDL-C  و  شیرپالسمای خون گاوهای پر

این اما  ،مشاهده نشدجم مطالعه در هفته پن شیرکم 

تواند بیانگر وضعیت تعادل به تنهایی نمیموضوع 

ارزیابی  ،باشد. بنابراینآزمایشی گروه دو انرژی در 

دقیق وضعیت تعادل انرژی نیازمند بررسی پارامترهای 

 ،بتاهیدروکسی بوتیرات ،بیشتری همچون انسولین

و اسیدهای چرب غیر فاکتور رشد شبه انسولین 

 باشد.نیز میاستریفیه 

اندازه ه به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد ک

ریزی در گاوهای پر شیر و های آماده تخمکفولیکول

کم شیر و نیز در گاوهای یک و چند شکم زایش مشابه 

دار در مقادیر بود. با توجه به عدم وجود اختالف معنی

هر دو گیری های پالسمای خون مورد اندازهمتابولیت

تاثیر منفی تولید شیر بر فعالیت رسد به نظر می ،گروه

فولیکولی در اوایل دوره پس از زایش احتماال از طریق 

های موثر بر فعالیت ها و متابولیتسایر فراسنجه

 باشد.ها فولیکولی غیر از اندازه فولیکول
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هفته پنج در شیر  و کم شیرگاوهای پرخون پالسمای های ولیتمتابغلظت اشتباه معیار(  ±)حداقل مربعات میانگین  - 4جدول

 آزمایش
 هفته پس از زایش 9 7 5 2 3 میانگین سطح احتمال

 

22/9  

05/9  

 

23/9  

44/9  

 

03/9  

32/9  

 

03/9  

53/9  
 

 

5/9±12/32  

7/9±22/32  

 

5/9±92/907  

5/9±30/951  

 

2/9±97/00  

5/9±57/01  

 

2/9±59/32  

3/9±21/02  

 

1/7±99/35  

1/7±97/32  

 

5/95±73/905  

52/913 ± 5/95  

 

0/9±52/02  

0/9±52/29  

 

2/3±97/32  

2/3±52/03  

 

7/35 ± 9/7  

9/7±95/33  

 

2/59±75/079  

2/59±75/919  

 

0/9±75/00  

0/9±53/01  

 

2/3±99/35  

2/3±93/00  

 

7/7±7/33  

9/7±97/33  
 

0/95±95/907  

0/59±75/955  

 
 

0/9±73/03  

3/9±73/01  

 
 

0/3±97/32  

0/3±97/02  

 

9/7±79/30  

9/7±75/32  
 

9/97±79/909  

9/97±73/952  

 
 

2/9±7/.00  

2/9±79/05  

 

0/3±93/33  

0/3±93/03  

 

9/7±73/32  

9/7±95/33  

 

7/97±97/907  

7/97±75/953  

 

5/9±75/03  

7/9±23/01  

 

5/3±91/33  

5/3±95/05  
 

:لیتر( گرم/دسی)میلیگلوکز  

 گاوهای پر شیر

 گاوهای کم شیر

:)میلی گرم/ دسی لیتر( کلسترول  

 گاوهای پر شیر

 گاوهای کم شیر

HDL-گرم/دسی لیتر()میلی کلسترول: 

 گاوهای پر شیر

 گاوهای کم شیر

LDL-  میلی گرم/ دسی لیتر(کلسترول(: 

 گاوهای پر شیر

 گاوهای کم شیر
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Abstract 

The aim of the present study was to evaluate the effect of milk production level and parity on early 

postpartum ovarian follicular function in dairy cows. Nineteen Holstein lactating cows were 

assigned based on their milk production into two high (≥35 kg/d) and low-producing (<35 kg/d) 

groups. Weekly ovarian follicular studying was performed using ultrasound, starting at 7 days after 

calving continuing for five weeks. Number and size of follicles were recorded. The bloods were 

collected weekly at the same time of ovarian monitoring to determine blood metabolites and 

estradiol hormones. Results showed no significant relation between the levels of milk production 

with follicle size. Mean (±standard error) of follicle size for high and low-producing cows were 

9.06±0.90 and 11.13±0.58 mm throughout experimental period, respectively. Mean (±standard 

error) of follicles size did not differ between monoparous and multiparous cows. Blood plasma 

concentrations of estrogen and progesterone were greater in low and high-producing cows, 

respectively. Least squares means of blood glucose, total cholesterol, HDL-C and LDL-C did not 

differ significantly during the experiment and between low- and high-producing cows. In 

conclusion, this study indicated that the size of preovulatory follicles were the same in low and 

high-producing cows and also between monoparous and multiparous cows. Therefore, milk 

production and parity can not reduce postpartum reproductive performance through influencing 

follicle size. 
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