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 چکيده

ريزي مطالعه حاضر به بررسي نرخ آبستني حاصل از تلقيح در زمان معين پس از همزماني موج فوليکولي و تخمک هدف:

سيدر و کوسينک+ سيدر در مقايسه با تلقيح پس از مشاهده فحلي در برنامه سلکت سينک + سيدر +هاي اوسينک با روش

گاوميش سيکليک، در مراحل نامشخص چرخه فحلي، به طور تصادفي در سه  42در اين تحقيق تعداد  روش کار:پرداخت. 

و  7در روز  PGF2α،  9در روز صفر و  GnRH(، تزريق n= 14( گروه اوسينک + سيدر )1گروه قرار گرفتند. 

( گروه 2لقيح شدند.ت GnRHساعت بعد از دومين تزريق 16هاي اين گروه. گاوميش7سيدرگذاري از روز صفر تا 

همزمان با خارج کردن  PGF2αتزريق  7، روز GnRH(، روز صفر سيدرگذاري و تزريق n= 14کوسينک + سيدر )

(، n= 14( گروه سلکت سينک + سيدر)3تلقيح مصنوعي انجام شد.  GnRHهمراه با دومين تزريق  9سيدر و روز 

وجود نداشته و تلقيح  GnRHتيمارهاي هورموني اين گروه همانند دو روش قبلي بوده با اين تفاوت که دومين تزريق 

 ± 53/12نرخ آبستني در گروه اوسينک + سيدر ) نتايج:. روز انجام گرفت 3ها به دنبال مشاهده فحلي به مدت دام

داري با ( تفاوت معني57/28 ± 53/12سيدر )+لکت سينک ( و در گروه س50 ± 87/13سيدر )+(، کوسينک 57/28

با توجه به گيري کرد که پروتکل کوسينک + سيدر توان نتيجهبه طور خالصه مي نتيجه گيري نهايي: يکديگر نداشتند.

و   دار نرخ آبستني باالتري نسبت به دو روش ديگر ايجاد کرده و عدم نياز به تشخيص فحلياينکه به طور غيرمعني

 نيروي کارگر کمتر در مقايسه با دو روش ديگر برتري دارد.
 

 گاوميش خوزستاني ،نرخ آبستني ،همزماني فحلي ،تلقيح مصنوعي کليدي: گانواژ

 
 مقدمه

مديريت توليدمثل و انتخاب در جهت افزايش باروري در 

گاوميش آبي نسبت به گاو کمتر انجام شده است 

استفاده از تلقيح مصنوعي در  (.2007دروست )

گاوميش درسطح دنيا به علت مشکالتي که در تشخيص 

فحلي و پيدا کردن زمان موثر براي تلقيح وجود دارد، 

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

زايي طوالني در گاوميش اغلب ناشي از فاصله گوساله

باشد که عمدتاً پس از زايش ميدوره عدم فحلي طوالني 

همزمان  .(2003 عبداهلل) گرددبه فعاليت تخمدان برمي
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ريزي(، روشي است که با به )تخمک کردن فحلي

هاي هايي که در گامهکارگيري آن، گروهي از ماده

گوناگون چرخه تخمدان )فحلي( هستند، در فاصله زماني 

-ه و تخمککوتاهي از يکديگر )تقريباً هماهنگ(، فحل شد

(. فوايد يک سيستم 1385 ضميري) کنندريزي مي

همزماني تلقيح مصنوعي در شرايطي که ميزان 

تشخيص فحلي و ميزان آبستني پايين باشد، افزايش 

هاي (. اجراي برنامه2004 لوسي و همکارانيابد )مي

همزماني در گاو و گاوميش راه را جهت افزايش راندمان 

تلقيح مصنوعي در سطح گله تشخيص فحلي و کارايي 

همزماني فحلي از  براينعالوهسازد. هموارتر مي

ريزي و انتقال هاي چند تخمکملزومات اجراي برنامه

ک گله سودآور کارايي توليدمثلي براي ي .باشدجنين مي

رود. جهت حداکثر کردن يک کليد به شمار مي

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

دوره  ماه 13-5/13شود و هر ايش آميزش داده ز

ها ترکيب اين روش شيرواري جديدي را آغاز کند.

استفاده از تلقيح مصنوعي در طول سال، حصول 

هاي آنستروس آبستني و گوساله زايي حتي در گاوميش

استفاده از اين کند. طي فصل غيرتوليدمثلي را فراهم مي

هاي گاوميش گله ها با گسترش تلقيح مصنوعي درروش

هاي ژنتيکي، افزايش توليد شير و گوشت و بهبود قابليت

(. اين 2007 باروسلي و همکارانسازد )را محقق مي

ها براساس دستکاري جسم زرد، به صورت روش

ها با استفاده از پروستاگلندين تحليل جسم زردتحريک 

ها يا طوالني نمودن فاز لوتئال با استفاده از پروژستاژن

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

استفاده از روش اوسينک در گاوميش به نرخ آبستني 

 دي رنسيس و همکاران) بخشي منجر شده استرضايت

طي چند سال اخير ( و مشتقات ديگر اين روش 2005

روزه که  21نرخ آبستني در يک دوره  اند.توسعه يافته

شخيص فحلي حاصل مي اروري و تبه دنبال ميزان ب

مثلي ترين پارامتر در ارزيابي عملکرد توليدمعمولشود، 

بارتولوم و ) رودهاي شيري به شمار ميدر گله

هدف از مطالعه حاضر بررسي تفاوت  (.2005همکاران 

هاي مختلف همزماني روشميزان آبستني حاصل از 

 باشد.در گاوميش خوزستان ميريزي و تخمکفحلي 

تراکم فحلي در برنامه همزماني فحلي به روش همچنين 

 سلکت سينک بعالوه سيدر مورد بررسي قرار گرفت.

 

 مواد و روش ها

هاي راسي از گاوميش 100عه در يک گله اين مطال

آباد شوشتر انجام شد. اين شيري در منطقه سردار

تاني بوده و براساس تعداد ها تيپ خوزسگاوميش

ري شده جايگاه نيمه باز نگهداهاي انجام شده در زايمان

راس  42تعداد  شدند. و دوبار در روز دوشيده مي

در فصل جهت انجام اين مطالعه  سيکليک گاوميش

دستگاه  ايراست رودهپس از بررسي توليدمثلي 

ها انتخاب تناسلي و اطمينان از غيرآبستن بودن آن

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

ها به طور بودند. گاوميش شکم اولعداد بيشتر آن ها ت

تفاوت  گانه تقسيم شدند.هاي سهتصادفي بين گروه

 داري از نظر وزن بين سه گروه وجود نداشتمعني

ها دامطي مدت سه ماه قبل از شروع مطالعه . (1جدول )

تحت بررسي قرار گرفته و از از نظر بروز رفتار فحلي 

سالمت دستگاه تناسلي آن ها و عملکرد آن اطمينان 

هيچ گونه مشکالت توليدمثلي از حاصل شد. همچنين 

هاي ، عفونتهاي تخمداني، کيستقبيل سخت زايي

 هادر تاريخچه توليدمثلي آن هاي خاموشرحمي و فحلي

ک + ( گروه اوسين1 عبارتند از:ها تيمار وجود نداشت.

 57/363  05/89راس، ميانگين وزن  14تعداد= ) سيدر

 GnRH (Gonabreed; Parnell(، تزريق کيلوگرم

International B.V Australia)  9در روز صفر و  ،

PGF2α (estroPLAN; Parnell International B.V 

Australia )  و سيدرگذاري 7در روز(Eazi-Breed 

CIDR 1.38 g progesterone: )  7از روز صفر تا 

 ساعت بعد از دومين تزريق 16 هاي اين گروهگاوميش

GnRH .تعداد= ) ( گروه کوسينک + سيدر2تلقيح شدند
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، روز (kg 78/79  86/357 راس، ميانگين وزن 14

 7، روز  GnRHسيدرگذاري و تزريق  همزمان صفر

 9همزمان با خارج کردن سيدر و روز  PGF2αتزريق 

تلقيح مصنوعي انجام  GnRHهمراه با دومين تزريق 

راس،  14تعداد= ) ( گروه سلکت سينک + سيدر3شد. 

تيمارهاي هورموني  (، kg76/62  3/367 ميانگين وزن 

اين گروه همانند دو روش قبلي بوده با اين تفاوت که 

يح مصنوعي وجود نداشته و تلق GnRHدومين تزريق 

روز انجام  3دام ها به دنبال مشاهده فحلي به مدت 

 گرفت.

تمامي تلقيحات با اسپرم منجمد يک گاوميش بارور 

 خوزستاني و توسط يک مامور تلقيح صورت پذيرفت.

عي مبني بر مشاهده در گروه سوم که تلقيح مصنو

ها در دو نوبت مورد مشاهده قرار فحلي بود، دام

را در  به اينکه گاوميش عالئم فحليگرفتند. با توجه 

دهد، تشخيص فحلي نيز اوايل صبح و غروب نشان مي

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

در اين ميان از يک جوانه گاوميش  ساعت انجام گرفت.

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

شوند. پس از شخص هاي فحل  متري داماطمينان بيش

خاتمه درمان زماني را که بيشترين تعداد دام ها فحلي 

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

نمونه خوني جهت  همزماني فحلي محاسبه گرديد.

، قبل و ترشحه از تخمدانبررسي سطح پروژسترون م

 هاي هرگروه انجام شد.از دام PGF2α بعد از تزريق

 در قالب طرح کامالً تصادفي با استفاده از آناليزها داده

اي چند دامنه دانکن واريانس يک طرفه و آزمون مقايسه

( مورد تجزيه 16)ويرايش  SPSSدر برنامه نرم افزاري 

 Mean ± SEو تحليل قرار گرفتند. داده ها به صورت 

 ارائه شده اند.

 

 و خروج سيدر در روش سلکت سينك PGF2αمتعاقب تجويز  )تعداد، درصد( تراکم فحليميزان  -1جدول 
 60-72 36-48 48-60 24-36 12-24 0-12 فواصل زماني)ساعت(

 0 1(14/7) 0 7(50) 4(57/28) 0 فحلي:تعداد)درصد(

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

 نتايج

) سلکت سينک  گروه سوم دام مورد مطالعه 14از ميان 

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

ي اجازهيد به ي اين عوامل بابارزي نشان دادند. از جمله

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

گاوميش فحل شده مشاهده شد، ترشحات موکوسي 

 7از واژن و پرخون بودن بافت واژن در  لزجو  شفاف

مورد، نعره زدن در يک مورد و بروز رفتار همجنس 

 گرايانه در دو مورد اشاره کرد.

و  GnRH ،PGF2αدام ها متعاقب تزريق  اين فحلي در

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

ساعت پس از تزريق  24-48ي ها در فاصلهگاوميش

PGF2α  و خروج سيدر به وقوع پيوست. بيشترين

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

 (.1)جدول  مشاهده شدپس از خروج سيدر 

گيري غلظت پروژسترون در دو در مطالعه حاضر اندازه

نوبت و در هر سه گروه انجام شد که غلطت 

داري به طور معني PGF2αپروژسترون قبل از تزريق 

(ng/ml49/0 ± 51/6 بيشتر از غلظت آن بعد از تزريق )

 (P≤01/0( بود )ng/ml53/0 ± 51/3پروستاگلندين )

 بود. 

و غلظت پروژسترون اندازه گيري شده در دو نوبت قبل 

 2هاي آزمايشي در جدول گروه PGF2αبعد از تزريق 

 آمده است.

هاي آزمايشي اين طرح نتايج مربوط به آبستني در گروه

داري از نظر نرخ آمده است. اختالف معني 3در جدول 
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آبستني بين سه گروه وجود ندارد. بيشترين ميزان 

آبستني مربوط به گروه دوم يعني روش کوسينک + 

 (.50 ± 87/13%سيدر بود )

 

 هاي آزمايشي طرح حاضر ( اندازه گيري شده در گروهng/mlميزان غلظت پروژسترون) -2جدول 

 PGF2α(ng/ml) بعد از تزريق PGF2α(ng/ml)قبل از تزريق  گروه ها

 a66/0  58/5 b21/0  60/4 (Ovsynch+CIDRگروه اول)

 a09/1  2 0/5 b12/1  20/4 (Co-synch+CIDRگروه دوم)

 b27/0  79/7 a45/0  10/2 (Select synch+CIDRگروه سوم)

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

 

 در تيمارها٭مقايسه نرخ آبستني -3جدول 

 Ovsynch+CIDR Co-synch+CIDR Select synch+CIDR 

 a53/12 ± 57/28 a87/13 ± 50 a53/12 ± 57/28 ميزان آبستني)درصد(

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

 

 بحث

افت سريع پروژسترون متعاقب تزريق پروستاگلندين و  

خارج نمودن سيدر در روز بعد هر دو منجر به رشد 

ها شده و لذا تقريبًا همزمان موج فوليکولي در گاوميش

ها در دامنه زماني محدودتري عالئم فحلي را نشان آن

 (.2007 گانيوس-دي رنسيس ولوپز) دهندمي

برروي  2009در سال و همکاران Zaabel  در مطالعه

گاوميش هاي مصري با سه روش مختلف همزماني 

 PGF2αروز +  7فحلي شامل سيدرگذاري به مدت 

 PGF2αروز +  14(، سيدرگذاري به مدت 1)تيمار

 PGF2α +GnRH روزه  7( و سيدرگذاري 2)تيمار

، 9/42%ها به ترتيب ( پاسخ فحلي در اين گروه3)تيمار

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

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

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

ينک + لکت سسهنگام استفاده از روش هاي گوشتي 

با سيدر همزماني و تراکم فحلي مشابهي را در مقايسه 

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

هاي مشاهده شده اين نتايج ممکن است تفاوت (.2007

در پاسخ فحلي به تيمارها براساس استفاده طوالني 

مدت يا کوتاه مدت از سيدر را توضيح  دهد. استفاده 

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

GnRH  وPG  باعث مي شود پاسخ بهGnRH  افزايش

ايجاد موج فوليکولي جديد به طور موثري يافته و کنترل 

 (.2011 گرانت و همکاران) انجام شود

در مطالعه اي ديگر بر روي تليسه گاوهاي گوشتي 

بود که  ٪74تراکم همزماني فحلي به دنبال سلکت سينک 

  المب و همکاران) با مطالعه حاضر همخواني ندارد

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

اينکه در مطالعه حاضر به همراه تيمارهاي روش سلکت 

روز استفاده شد که غلظت  7سينک، سيدر به مدت 

ي پروژسترون به ميزان بيشتري افزايش يافته، در نتيجه

ه منجر به تحليل رفتن ک PGF2αخروج سيدر و تزريق 

روژسترون به شدت کاهش شود، غلظت پجسم زرد مي

فحلي با شدت بيشتري بروز پيدا يافته و به دنبال آن 

-ع دام مورد مطالعه و تعداد آن ميکند. دليل ديگر نومي

 باشد.

مشخص است غلظت  2 همانطور که در جدول

در گروه دوم  PGF2αپروژسترون قبل از تزريق 

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

هاي گروه سوم در مرحله ي است که بيشترين دام

باشند. زيرا ال بوده و داراي جسم زرد فعال ميلوتئ

پروژسترون پالسماي همراه با رشد جسم زرد، غلطت 

 يابد. ش ميخون افزاي

خروج سيدر غلظت و  PGF2αپس از تزريق 

هاي گروه سوم )سلکت سينک+ پروژسترون در دام

سيدر( کاهش بيشتري نشان داده است. کاهش  شديد 

پروژسترون در گروه سوم به اين دليل است که جسم 

روز رشد  7زرد در گاوميش ممکن است در فاصله 

به اثر  بيشتري داشته که به اين علت حساسيت آن

  خان و همکاراناقزايش يافته است ) PGF2αلوتئوليتيک 

2005.) 

هاي گروه اول و دوم مطالعه حاضر احتماالً در گاوميش

ي دي در مرحله GnRHزمان تزريق اولين دوز 

ي پرواستروس بوده و استروس يا ابتداي مرحله

زيرا جسم زرد دستخوش لوتئوليز قرار نگرفته اند. 

پاسخ  PGF2αبه  GnRHها توسط آني تحريک شده

روي به اري نداده است. عدم پاسخ کامل پسدمعني

منجر شده است.  9غلظت باالي پروژسترون در روز 

هاي در دام GnRHهمچنين ممکن است به علت تزريق 

ريزي کرده تر تخمکهاي کوچکاين دو گروه فوليکول

ريزي بعد از حصول درحالي که در گروه سوم تخمک

ريزي انجام شده است. تخمکريزي رفيت تخمکظ

تري منجر هاي کوچک به اجسام زرد کوچکيکولفول

اند. همچنين ممکن توليد کرده P4شده که مقدار کمي 

ناشي از ظهور تعداد  PGF2αاست عدم حساسيت به 

 (.2011  راويکومار و همکارانهاي آن باشد )کم گيرنده

-روشدار بودن نرخ آبستني يکي از داليل عدم معني   

هاي مورد مطالعه تعداد کم دام هاي اين طرح ممکن است

روش اوسينک در  باشد. هان بيشتر آنتليسه بودو 

ها زا بسيار موثرتر از تليسهاوهاي شيري چندشکمگ

ت اين اختالف بين گاوهاي چند باشد. اگر چه علمي

نبال گذاري به دها مشخص نيست، تخمکزا و تليسهشکم

فاق افتاده ولي ها اتاز گاو %85در  GnRHاولين تزريق 

هايي که ها بوده است. همچنين تليسهدر تليسه %54فقط 

دهند، نشان مي PGF2αعالئم فحلي را قبل از تزريق 

قيح در زمان ثابت به شدت ها به دنبال تلباروري آن

(. اعتقاد بر اين 2009مپلتوف و همکاران يابد )کاهش مي

و گاوهاي  هايسم فوليکولي تليسهکه تفاوت دينام است

هاي تخمداني و تر فوليکولشيري از جمله رشد سريع

ها عامل ن تعداد امواج فوليکولي در تليسهبيشتر بود

هاي تخمداني متعاقب همزمان نشدن رشد فوليکول

ها در مقايسه با تفاده از برنامه اوسينک در تليسهاس

ها ي تليسهکاهش نرخ بارور گاوهاي شيري بوده و در

 (.1380  مقدم و همکاراننقش دارند )

هاي ايتاليايي طي فصل ي که در گاوميشادر مطالعه

توليدمثلي انجام شد، نرخ آبستني حاصل از روش غير

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

بود اما در )گروه کوسينک + سيدر(  مطالعه حاضر

روش ديگر که شامل سيدر + استراديول بنزوات + 

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

-اضر بود. براساس اين نتايج نتيجهگروه دوم طرح ح

زه تلقيح مصنوعي در زمان ثابت شود که امروگيري مي

ريزي مناسب واند در تمام طول سال جهت برنامهتمي

زايي استفاده شود. با اين ي گوسالههاآبستني و دوره

حائز اهميت است که موفقيت وجود، توجه به اين نکته 

هاي توليدمثلي وابسته به بسياري ازفاکتورهاي برنامه

ها، دسترسي به يتي مانند تغذيه و مديريت بيماريمدير

هاي آميزشي متخصص، امکانات و اهداف برنامهپرسنل 

 (.2007  باروسلي و همکارانباشد )مي

مرحله چرخه فحلي به هنگام آغاز برنامه همزماني و 

سن تليسه يا گاو بر روي نرخ باروري و آبستني 

حاصل از برنامه همزماني موثر است. با توجه به غلظت 

هاي ، گاوميشPGF2αپروژسترون قبل و بعد از تزريق 

ي داي م مطالعه حاضر احتمااًل در مرحلهگروه اول و دو

ي پرواستروس در زمان ابتداي مرحلهاستروس يا 

د و دستخوش لوتئوليز انبوده GnRHتزريق اولين دوز 
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ي د. آغاز برنامه همزماني در مرحلهانقرار نگرفته

استروس با تحليل ناقص جسم زرد و پايين بودن پرو

لقيح، و آغاز برنامه در اواخر سطح پروژسترون قبل از ت

ذاري قبل از استروس با بروز فحلي و تخمک گدي

و کوتاه بودن طول عمر  GnRHتجويز دومين تزريق 

ريزي با دومين تزريق جسم زرد حاصل از القاي تخمک

GnRH  همراه خواهد بود. افزايش طول مدت غالبيت

ريزي فوليکول غالب گذار، عدم تخمکفوليکول تخمک

متعاقب دومين تجويز و پايدار شدن آن نرخ آبستني دو 

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

تر از اوسينک روش کوسينک موثر حاضر در مطالعه

تر از گاوهاي ها موثريرا روش کوسينک در تليسهبود. ز

ريزي قبل از تلقيح زا است. همچنين تخمکچندشکم

تواند عامل )به علت پير بودن اووسيت ها( مي مصنوعي

   دميرال و همکارانآبستني پايين روش اوسينک باشد )

2006.) 

که  1997در سال و همکاران  Pursely  در مطالعه

-تليسهزا و اوسينک را بر روي گاوهاي چندشکمروش 

ها نرخ آبستني در ، در تليسهندهاي شيري بررسي کرد

روز(  14ي به فاصله PGF2αگروه کنترل )دو تزريق 

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

زا در هر دو گروه کنترل و اما در گاوهاي چندشکم

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

از اين مطالعه با نتايج طرح حاضر متفاوت است. از 

جمله نکاتي که در مقايسه آزمايش حاضر با مطالعه 

قرار گيرد اين است که  مورد اشاره بايد مورد توجه 

بسيار بيشتر از مطالعه  Purselyالعه هاي مطتعداد دام

حاضر بوده و  همچنين در گروه کنترل تلقيح به دنبال 

 تشخيص فحلي انجام گرفته است.

م لقاح يا مرگ زودرس عدم موفقيت در تلقيح به دليل عد

دليلي که براي ناباروري  دهد. مهمترينرويان رخ مي

 باشدد، زمان نامناسب تلقيح مصنوعي ميشومطرح مي

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

شرايطي که هورمون و سيدر شرايط مناسب رشد 

-تخمک PGF2αفوليکول غالب را فراهم نموده و تزريق 

ريزي را به دنبال داشته است، تلقيح مصنوعي متعاقب 

آن در زمان مناسبي با توجه به شرايط چرخه سيکلي 

با تلقيح، ميزان  GnRH دام بوده و تزريق همزمان

باروري را افزايش داده است. روش کوسينک نيروي 

کارگر کمتري در مقايسه با دو روش ديگر داشته  و 

 نياز به تشخيص فحلي در آن وجود ندارد.
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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 non-

significantly 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  

 
 
 


