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چکيده
هدف :مطالعه حاضر به بررسي نرخ آبستني حاصل از تلقيح در زمان معين پس از همزماني موج فوليکولي و تخمکريزي
با روشهاي اوسينک  +سيدر و کوسينک +سيدر در مقايسه با تلقيح پس از مشاهده فحلي در برنامه سلکت سينک  +سيدر
پرداخت .روش کار :در اين تحقيق تعداد  42گاوميش سيکليک ،در مراحل نامشخص چرخه فحلي ،به طور تصادفي در سه
گروه قرار گرفتند )1 .گروه اوسينک  +سيدر ( ،)n =14تزريق  GnRHدر روز صفر و  PGF2α ، 9در روز  7و
سيدرگذاري از روز صفر تا  .7گاوميشهاي اين گروه16ساعت بعد از دومين تزريق  GnRHتلقيح شدند )2.گروه
کوسينک  +سيدر ( ،)n =14روز صفر سيدرگذاري و تزريق  ،GnRHروز  7تزريق  PGF2αهمزمان با خارج کردن
سيدر و روز  9همراه با دومين تزريق  GnRHتلقيح مصنوعي انجام شد )3 .گروه سلکت سينک  +سيدر(،)n =14
تيمارهاي هورموني اين گروه همانند دو روش قبلي بوده با اين تفاوت که دومين تزريق  GnRHوجود نداشته و تلقيح
دامها به دنبال مشاهده فحلي به مدت  3روز انجام گرفت .نتايج :نرخ آبستني در گروه اوسينک  +سيدر (± 12/53
 ،)28 /57کوسينک +سيدر ( )50 ± 13/87و در گروه سلکت سينک +سيدر ( )28 /57 ± 12/53تفاوت معنيداري با
يکديگر نداشتند .نتيجه گيري نهايي :به طور خالصه ميتوان نتيجهگيري کرد که پروتکل کوسينک  +سيدر با توجه به
اينکه به طور غيرمعني دار نرخ آبستني باالتري نسبت به دو روش ديگر ايجاد کرده و عدم نياز به تشخيص فحلي و
نيروي کارگر کمتر در مقايسه با دو روش ديگر برتري دارد.
واژگان کليدي :تلقيح مصنوعي ،همزماني فحلي ،نرخ آبستني ،گاوميش خوزستاني
مقدمه

فحلي و پيدا کردن زمان موثر براي تلقيح وجود دارد،

مديريت توليدمثل و انتخاب در جهت افزايش باروري در

محدود است (باروسلي و همکاران  .)2007عالوه براين،

گاوميش آبي نسبت به گاو کمتر انجام شده است

فاصله گوسالهزايي طوالني در گاوميش اغلب ناشي از

(دروست  .)2007استفاده از تلقيح مصنوعي در

دوره عدم فحلي طوالني پس از زايش ميباشد که عمدتاً

گاوميش درسطح دنيا به علت مشکالتي که در تشخيص

به فعاليت تخمدان برميگردد (عبداهلل  .)2003همزمان
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کردن فحلي (تخمکريزي) ،روشي است که با به

همکاران  .)2005هدف از مطالعه حاضر بررسي تفاوت

کارگيري آن ،گروهي از مادههايي که در گامههاي

ميزان آبستني حاصل از روشهاي مختلف همزماني

گوناگون چرخه تخمدان (فحلي) هستند ،در فاصله زماني

فحلي و تخمکريزي در گاوميش خوزستان ميباشد.

کوتاهي از يکديگر (تقريباً هماهنگ) ،فحل شده و تخمک-

همچنين تراکم فحلي در برنامه همزماني فحلي به روش

ريزي ميکنند (ضميري  .)1385فوايد يک سيستم

سلکت سينک بعالوه سيدر مورد بررسي قرار گرفت.

همزماني تلقيح مصنوعي در شرايطي که ميزان
تشخيص فحلي و ميزان آبستني پايين باشد ،افزايش

مواد و روش ها

مييابد (لوسي و همکاران  .)2004اجراي برنامههاي

اين مطالعه در يک گله  100راسي از گاوميشهاي

همزماني در گاو و گاوميش راه را جهت افزايش راندمان

شيري در منطقه سردارآباد شوشتر انجام شد .اين

تشخيص فحلي و کارايي تلقيح مصنوعي در سطح گله

گاوميشها تيپ خوزستاني بوده و براساس تعداد

هموارتر ميسازد .عالوهبراين همزماني فحلي از

زايمانهاي انجام شده در جايگاه نيمه باز نگهداري شده

ملزومات اجراي برنامههاي چند تخمکريزي و انتقال

و دوبار در روز دوشيده ميشدند .تعداد  42راس

جنين ميباشد .کارايي توليدمثلي براي يک گله سودآور

گاوميش سيکليک جهت انجام اين مطالعه در فصل

يک کليد به شمار ميرود .جهت حداکثر کردن

توليدمثلي پس از بررسي راست رودهاي دستگاه

عمرتوليدمثلي ،يک گاوميش بايد  80-90روز پس از هر

تناسلي و اطمينان از غيرآبستن بودن آنها انتخاب

زايش آميزش داده شود و هر  13-13/5ماه دوره

شدند .اين گاوميشها ازنظر سن بين  3تا  8سال بوده و

شيرواري جديدي را آغاز کند .ترکيب اين روشها

تعداد بيشتر آن ها شکم اول بودند .گاوميشها به طور

استفاده از تلقيح مصنوعي در طول سال ،حصول

تصادفي بين گروههاي سهگانه تقسيم شدند .تفاوت

آبستني و گوساله زايي حتي در گاوميشهاي آنستروس

معنيداري از نظر وزن بين سه گروه وجود نداشت

طي فصل غيرتوليدمثلي را فراهم ميکند .استفاده از اين

(جدول  .)1طي مدت سه ماه قبل از شروع مطالعه دامها

روشها با گسترش تلقيح مصنوعي در گلههاي گاوميش

از نظر بروز رفتار فحلي تحت بررسي قرار گرفته و از

و بهبود قابليتهاي ژنتيکي ،افزايش توليد شير و گوشت

سالمت دستگاه تناسلي آن ها و عملکرد آن اطمينان

را محقق ميسازد (باروسلي و همکاران  .)2007اين

حاصل شد .همچنين هيچ گونه مشکالت توليدمثلي از

روشها براساس دستکاري جسم زرد ،به صورت

قبيل سخت زايي ،کيستهاي تخمداني ،عفونتهاي

تحريک تحليل جسم زرد با استفاده از پروستاگلندينها

رحمي و فحليهاي خاموش در تاريخچه توليدمثلي آنها

يا طوالني نمودن فاز لوتئال با استفاده از پروژستاژنها

وجود نداشت .تيمارها عبارتند از )1 :گروه اوسينک +

ميباشند (دي رنسيس ولوپز-گانيوس  .)2007اخيراً،

363/57

استفاده از روش اوسينک در گاوميش به نرخ آبستني
رضايتبخشي منجر شده است (دي رنسيس و همکاران
 )2005و مشتقات ديگر اين روش طي چند سال اخير
توسعه يافتهاند .نرخ آبستني در يک دوره  21روزه که
به دنبال ميزان باروري و تشخيص فحلي حاصل مي
شود ،معمولترين پارامتر در ارزيابي عملکرد توليدمثلي
در گلههاي شيري به شمار ميرود (بارتولوم و

سيدر (تعداد=  14راس ،ميانگين وزن 89/05

کيلوگرم) ،تزريق Gonabreed; Parnell ( GnRH
 )International B.V Australiaدر روز صفر و ، 9
estroPLAN; Parnell International B.V ( PGF2α
 )Australiaدر روز  7و سيدرگذاري( Eazi-Breed
 )1.38 g progesterone: CIDRاز روز صفر تا 7
گاوميشهاي اين گروه  16ساعت بعد از دومين تزريق
 GnRHتلقيح شدند )2.گروه کوسينک  +سيدر (تعداد=
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 14راس ،ميانگين وزن 79/78 kg
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 ،)357/86روز

اوايل صبح و غروب نشان ميدهد ،تشخيص فحلي نيز

صفر همزمان سيدرگذاري و تزريق  ،GnRHروز 7

در ساعات  5تا  7صبح و  6تا  8شب هر کدام به مدت 2

تزريق  PGF2αهمزمان با خارج کردن سيدر و روز 9

ساعت انجام گرفت .در اين ميان از يک جوانه گاوميش

همراه با دومين تزريق  GnRHتلقيح مصنوعي انجام

نر که تنها قادر به انجام پرش بود ،استفاده شد تا با

شد )3 .گروه سلکت سينک  +سيدر (تعداد=  14راس،

اطمينان بيشتري دامهاي فحل مشخص شوند .پس از

ميانگين وزن  ،)367/3 62/76 kgتيمارهاي هورموني

خاتمه درمان زماني را که بيشترين تعداد دام ها فحلي

اين گروه همانند دو روش قبلي بوده با اين تفاوت که

را طي  72ساعت از خود بروز دادند ،به عنوان تراکم

دومين تزريق  GnRHوجود نداشته و تلقيح مصنوعي

همزماني فحلي محاسبه گرديد .نمونه خوني جهت

دام ها به دنبال مشاهده فحلي به مدت  3روز انجام

بررسي سطح پروژسترون مترشحه از تخمدان ،قبل و

گرفت.

بعد از تزريق  PGF2αاز دامهاي هرگروه انجام شد.

تمامي تلقيحات با اسپرم منجمد يک گاوميش بارور

دادهها در قالب طرح کامالً تصادفي با استفاده از آناليز

خوزستاني و توسط يک مامور تلقيح صورت پذيرفت.

واريانس يک طرفه و آزمون مقايسهاي چند دامنه دانکن

در گروه سوم که تلقيح مصنوعي مبني بر مشاهده

در برنامه نرم افزاري ( SPSSويرايش  )16مورد تجزيه

فحلي بود ،دامها در دو نوبت مورد مشاهده قرار

و تحليل قرار گرفتند .داده ها به صورت Mean ± SE

گرفتند .با توجه به اينکه گاوميش عالئم فحلي را در

ارائه شده اند.

جدول  -1ميزان (تعداد ،درصد) تراکم فحلي متعاقب تجويز  PGF2αو خروج سيدر در روش سلکت سينك
فواصل زماني(ساعت) 12-0
فحلي:تعداد(درصد)

0

24-12
(4)28/57

60-48 36-24
(7)50

0

48-36

72-60

(1)7/14

0

تراکم فحلي براي دامهاي گروه سلکت سينک +سيدر در فاصله  12-72ساعت پس از شروع فحلي محاسبه گرديد.

نتايج

تراکم فحلي( )50%در فاصلهي زماني  24-36ساعت

از ميان  14دام مورد مطالعه گروه سوم ( سلکت سينک

پس از خروج سيدر مشاهده شد (جدول .)1

 +سيدر)  12 ،گاوميش فحلي را به خوبي و با عالئم

در مطالعه حاضر اندازهگيري غلظت پروژسترون در دو

بارزي نشان دادند .از جملهي اين عوامل بايد به اجازهي

نوبت و در هر سه گروه انجام شد که غلطت

سواري دادن به دام نر و انجام عمل فلهمن که در 12

پروژسترون قبل از تزريق  PGF2αبه طور معنيداري

گاوميش فحل شده مشاهده شد ،ترشحات موکوسي

( )6/51 ± 0/49ng/mlبيشتر از غلظت آن بعد از تزريق

شفاف و لزج از واژن و پرخون بودن بافت واژن در 7

پروستاگلندين ( )3/51 ± 0/53ng/mlبود ()P≥0/01

مورد ،نعره زدن در يک مورد و بروز رفتار همجنس

بود.

گرايانه در دو مورد اشاره کرد.

غلظت پروژسترون اندازه گيري شده در دو نوبت قبل و

فحلي در اين دام ها متعاقب تزريق  PGF2α ،GnRHو

بعد از تزريق  PGF2αگروههاي آزمايشي در جدول 2

سيدر به فاصلهي  3روز پراکنده بوده و در 85/71%

آمده است.

گاوميشها در فاصلهي  24-48ساعت پس از تزريق

نتايج مربوط به آبستني در گروههاي آزمايشي اين طرح

 PGF2αو خروج سيدر به وقوع پيوست .بيشترين

در جدول  3آمده است .اختالف معنيداري از نظر نرخ
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سيدر بود (.)50 ± 13/87%

آبستني بين سه گروه وجود ندارد .بيشترين ميزان
آبستني مربوط به گروه دوم يعني روش کوسينک +

جدول  -2ميزان غلظت پروژسترون( )ng/mlاندازه گيري شده در گروههاي آزمايشي طرح حاضر
قبل از تزريق  )ng/ml(PGF2αبعد از تزريق)ng/ml( PGF2α

گروه ها

b

a

گروه اول()Ovsynch+CIDR

5/58 0/66

4/60 0/21

گروه دوم()Co-synch+CIDR

5/0 2 1/09a

4/20 1/12b

گروه سوم()Select synch+CIDR

7/79 0/27b

2/10 0/45a

اختالف حروف غير مشابه در هر ستون معني دار مي باشد(.)P≥ 0/05

جدول  -3مقايسه نرخ آبستني٭در تيمارها
Co-synch+CIDR Ovsynch+CIDR
50 ± 13/87a
ميزان آبستني(درصد) 28/57 ± 12/53a

Select synch+CIDR
28/57 ± 12/53a

٭ نرخ آبستني :خارج قسمت حاصل از تقسيم تعداد دام هاي آبستن به دام هاي تلقيح شده

بحث

مدت يا کوتاه مدت از سيدر را توضيح دهد .استفاده

افت سريع پروژسترون متعاقب تزريق پروستاگلندين و

طوالني مدت از سيدر ( 14روز در مقابل  7روز) قبل از

خارج نمودن سيدر در روز بعد هر دو منجر به رشد

 GnRHو  PGباعث مي شود پاسخ به  GnRHافزايش

تقريب ًا همزمان موج فوليکولي در گاوميشها شده و لذا

يافته و کنترل ايجاد موج فوليکولي جديد به طور موثري

آنها در دامنه زماني محدودتري عالئم فحلي را نشان

انجام شود (گرانت و همکاران .)2011

ميدهند (دي رنسيس ولوپز-گانيوس .)2007

در مطالعه اي ديگر بر روي تليسه گاوهاي گوشتي

در مطالعه  Zaabelو همکاران در سال  2009برروي

تراکم همزماني فحلي به دنبال سلکت سينک  ٪74بود که

گاوميش هاي مصري با سه روش مختلف همزماني

با مطالعه حاضر همخواني ندارد (المب و همکاران

فحلي شامل سيدرگذاري به مدت  7روز PGF2α +

 .)2004اين عدم تطابق مي تواند به دو دليل باشد؛ يکي

(تيمار ،)1سيدرگذاري به مدت  14روز PGF2α +

اينکه در مطالعه حاضر به همراه تيمارهاي روش سلکت

(تيمار )2و سيدرگذاري  7روزه GnRH + PGF2α

سينک ،سيدر به مدت  7روز استفاده شد که غلظت

(تيمار )3پاسخ فحلي در اين گروهها به ترتيب ،42/9%

پروژسترون به ميزان بيشتري افزايش يافته ،در نتيجهي

 85/7%و  100%بود .تراکم فحلي به دست آمده در

خروج سيدر و تزريق  PGF2αکه منجر به تحليل رفتن

تيمار  2اين مطالعه ( )85/7%با تراکم فحلي مطالعه

جسم زرد ميشود ،غلظت پروژسترون به شدت کاهش

حاضر ( )85/71%همخواني دارد .به طور مشابه تليسه-

يافته و به دنبال آن فحلي با شدت بيشتري بروز پيدا

هاي گوشتي هنگام استفاده از روش سلکت سينک +

ميکند .دليل ديگر نوع دام مورد مطالعه و تعداد آن مي-

سيدر همزماني و تراکم فحلي مشابهي را در مقايسه با

باشد.

گاوميش ها نشان مي دهند (( )87%بوش و همکاران،

همانطور که در جدول  2مشخص است غلظت

 .)2007اين نتايج ممکن است تفاوتهاي مشاهده شده

پروژسترون قبل از تزريق  PGF2αدر گروه دوم

در پاسخ فحلي به تيمارها براساس استفاده طوالني

(کوسينک  +سيدر) کم تر از دو گروه ديگر بوده و گروه
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سوم بيشترين غلظت را دارند.اين نتايج به اين معني

اولين تزريق  GnRHدر  %85از گاوها اتفاق افتاده ولي

است که بيشترين دامهاي گروه سوم در مرحله ي

فقط  %54در تليسهها بوده است .همچنين تليسههايي که

لوتئال بوده و داراي جسم زرد فعال ميباشند .زيرا

عالئم فحلي را قبل از تزريق  PGF2αنشان ميدهند،

همراه با رشد جسم زرد ،غلطت پروژسترون پالسماي

باروري آنها به دنبال تلقيح در زمان ثابت به شدت

خون افزايش مييابد.

کاهش مييابد (مپلتوف و همکاران  .)2009اعتقاد بر اين

پس از تزريق  PGF2αو خروج سيدر غلظت

است که تفاوت ديناميسم فوليکولي تليسهها و گاوهاي

پروژسترون در دامهاي گروه سوم (سلکت سينک+

شيري از جمله رشد سريعتر فوليکولهاي تخمداني و

سيدر) کاهش بيشتري نشان داده است .کاهش شديد

بيشتر بودن تعداد امواج فوليکولي در تليسهها عامل

پروژسترون در گروه سوم به اين دليل است که جسم

همزمان نشدن رشد فوليکولهاي تخمداني متعاقب

زرد در گاوميش ممکن است در فاصله  7روز رشد

استفاده از برنامه اوسينک در تليسهها در مقايسه با

بيشتري داشته که به اين علت حساسيت آن به اثر

گاوهاي شيري بوده و در کاهش نرخ باروري تليسهها

لوتئوليتيک  PGF2αاقزايش يافته است (خان و همکاران

نقش دارند (مقدم و همکاران .)1380

.)2005

در مطالعهاي که در گاوميشهاي ايتاليايي طي فصل

گاوميشهاي گروه اول و دوم مطالعه حاضر احتماالً در

غيرتوليدمثلي انجام شد ،نرخ آبستني حاصل از روش

زمان تزريق اولين دوز  GnRHدر مرحلهي دي

اوسينک  %28/2بود که مشابه نرخ آبستني گروه اول

استروس يا ابتداي مرحلهي پرواستروس بوده و

مطالعه حاضر (گروه کوسينک  +سيدر) بود اما در

دستخوش لوتئوليز قرار نگرفته اند .زيرا جسم زرد

روش ديگر که شامل سيدر  +استراديول بنزوات +

تحريک شدهي آنها توسط  GnRHبه  PGF2αپاسخ

 hCG + eCGبود ،نرخ آبستني  %53/5بود که مشابه

معنيداري نداده است .عدم پاسخ کامل پسروي به

گروه دوم طرح حاضر بود .براساس اين نتايج نتيجه-

غلظت باالي پروژسترون در روز  9منجر شده است.

گيري ميشود که امروزه تلقيح مصنوعي در زمان ثابت

همچنين ممکن است به علت تزريق  GnRHدر دامهاي

ميتواند در تمام طول سال جهت برنامهريزي مناسب

اين دو گروه فوليکولهاي کوچکتر تخمکريزي کرده

آبستني و دورههاي گوسالهزايي استفاده شود .با اين

درحالي که در گروه سوم تخمکريزي بعد از حصول

وجود ،توجه به اين نکته حائز اهميت است که موفقيت

ظرفيت تخمکريزي انجام شده است .تخمکريزي

برنامههاي توليدمثلي وابسته به بسياري ازفاکتورهاي

فوليکولهاي کوچک به اجسام زرد کوچکتري منجر

مديريتي مانند تغذيه و مديريت بيماريها ،دسترسي به

شده که مقدار کمي  P4توليد کردهاند .همچنين ممکن

پرسنل متخصص ،امکانات و اهداف برنامههاي آميزشي

است عدم حساسيت به  PGF2αناشي از ظهور تعداد

ميباشد (باروسلي و همکاران .)2007

کم گيرندههاي آن باشد (راويکومار و همکاران .)2011

مرحله چرخه فحلي به هنگام آغاز برنامه همزماني و

يکي از داليل عدم معنيدار بودن نرخ آبستني روش-

سن تليسه يا گاو بر روي نرخ باروري و آبستني

هاي اين طرح ممکن است تعداد کم دامهاي مورد مطالعه

حاصل از برنامه همزماني موثر است .با توجه به غلظت

و تليسه بودن بيشتر آنها باشد .روش اوسينک در

پروژسترون قبل و بعد از تزريق  ،PGF2αگاوميشهاي

گاوهاي شيري چندشکمزا بسيار موثرتر از تليسهها

ال در مرحلهي داي
گروه اول و دوم مطالعه حاضر احتما ً

ميباشد .اگر چه علت اين اختالف بين گاوهاي چند

استروس يا ابتداي مرحلهي پرواستروس در زمان

شکمزا و تليسهها مشخص نيست ،تخمکگذاري به دنبال

تزريق اولين دوز  GnRHبودهاند و دستخوش لوتئوليز
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قرار نگرفتهاند .آغاز برنامه همزماني در مرحلهي

تعداد دامهاي مطالعه  Purselyبسيار بيشتر از مطالعه

پرواستروس با تحليل ناقص جسم زرد و پايين بودن

حاضر بوده و همچنين در گروه کنترل تلقيح به دنبال

سطح پروژسترون قبل از تلقيح ،و آغاز برنامه در اواخر

تشخيص فحلي انجام گرفته است.

دياستروس با بروز فحلي و تخمک گذاري قبل از

عدم موفقيت در تلقيح به دليل عدم لقاح يا مرگ زودرس

تجويز دومين تزريق  GnRHو کوتاه بودن طول عمر

رويان رخ ميدهد .مهمترين دليلي که براي ناباروري

جسم زرد حاصل از القاي تخمکريزي با دومين تزريق

مطرح ميشود ،زمان نامناسب تلقيح مصنوعي ميباشد

 GnRHهمراه خواهد بود .افزايش طول مدت غالبيت

(ملندز و همکاران  .)2006بنابراين در گروه کوسينک در

فوليکول تخمکگذار ،عدم تخمکريزي فوليکول غالب

شرايطي که هورمون و سيدر شرايط مناسب رشد

متعاقب دومين تجويز و پايدار شدن آن نرخ آبستني دو

فوليکول غالب را فراهم نموده و تزريق  PGF2αتخمک-

گروه مذکور را کاهش داده اند (مقدم و همکاران .)2003

ريزي را به دنبال داشته است ،تلقيح مصنوعي متعاقب

در مطالعه حاضر روش کوسينک موثرتر از اوسينک

آن در زمان مناسبي با توجه به شرايط چرخه سيکلي

بود .زيرا روش کوسينک در تليسهها موثرتر از گاوهاي

دام بوده و تزريق همزمان  GnRHبا تلقيح ،ميزان

چندشکمزا است .همچنين تخمکريزي قبل از تلقيح

باروري را افزايش داده است .روش کوسينک نيروي

مصنوعي (به علت پير بودن اووسيت ها) ميتواند عامل

کارگر کمتري در مقايسه با دو روش ديگر داشته و

آبستني پايين روش اوسينک باشد (دميرال و همکاران

نياز به تشخيص فحلي در آن وجود ندارد.

.)2006
در مطالعه  Purselyو همکاران در سال  1997که

تشکر و قدرداني

روش اوسينک را بر روي گاوهاي چندشکمزا و تليسه-

از آقاي کريم بهاري دامدار نمونه کشور به خاطر

هاي شيري بررسي کردند ،در تليسهها نرخ آبستني در

همکاري در انجام اين طرح ،جناب آقاي دکتر خليل

گروه کنترل (دو تزريق  PGF2αبه فاصلهي  14روز)

ميرزاده عضو هيئت علمي دانشگاه رامين مالثاني به

بيشتر از گروه اوسينک بود ( %74/4در مقابل (%35/1

خاطر همکاري در نمونه برداري از دام ها و جناب آقاي

اما در گاوهاي چندشکمزا در هر دو گروه کنترل و

دکتر مرتضي چاجي عضو هيئت علمي دانشگاه رامين

تيمار مشابه بود ( 38%/9در مقابل  .)%37/8نتايج حاصل

مالثاني به خاطر همکاري و مساعدت قدرداني و تشکر

از اين مطالعه با نتايج طرح حاضر متفاوت است .از

مي گردد.

جمله نکاتي که در مقايسه آزمايش حاضر با مطالعه
مورد اشاره بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که
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Abstract
OBJECTIVES: This study was evaluated the pregnancy rates of fixed time artificial insemination

after synchronization of follicular wave Ovsynch+ CIDR and Co-synch + CIDR protocols
compared with artificial insemination after estrus detection in select synch protocol. METHODS: In
this study, 42 cyclic buffaloes, uncertain stage of the estrous cycle, were randomly assigned into 3
groups. 1) Ovsynch + CIDR (n = 14), administration of GnRH at days 0 and 9, PGF2α at day 7 and
insertion CIDR from days 0 to 7. Buffaloes of this group were inseminated 16 h after the second
GnRH administration. 2) Co-synch + CIDR (n = 14), insertion the CIDR and administration of
GnRH at day 0, administration the PGF2a at day 7 with remove the CIDR, and day 9 with second
administration of GnRH, artificial insemination was performed.3) Select synch + CIDR (n = 14),
hormone treatments of this group were similar to two other groups. But, there was not the second
injection of GnRH and artificial insemination was performed after estrus detection during 3 days.
RESULTS: The pregnancy rates of Ovsynch + CIDR (28.57± 12.53%), Co-synch+ CIDR (50
±13.87%) and Select synch + CIDR (28.57 ±12.53%) had not significantly difference.
CONCLUSIONS: In summary, it can be concluded that Co-synch + CIDR protocol due to nonsignificantly higher pregnancy rate is more effective method, when compared with other protocols.
and non-necessary to estrus detection as well as low labor.
Keywords: Artificial insemination (AI), Estrus synchronization, Khuzestan Buffalo, Pregnancy
rates

