
  

  

  

  

  

  

 منابع طبیعی و کشاورزيي دانشکده

  علوم دامیگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  اصالح نژاد دامگرایش علوم دامی ي در رشته

  

  عنوان:

و  نیانتقال جن  یمثل دیتول يها يتکنولوژ قیحاصل از تلف یکیدستاورد ژنت یبررس

  شده تیجنس نییاسپرم تع

  

   :راهنما اساتید

  سیدشریفیدکتر رضا 

  دکتر آزاده بوستان

  

 :مشاور اساتید

  دکتر نعمت هدایت ایوریق

  دکترجمال سیف دواتی

  

  

 :پژوهشگر

 جمال ستاروند

  



 
 

 

  

 

 

 

  جمال: نام                                                   ستاروند:  دانشجو خانوادگی نام

 تیجنس نییو اسپرم تع نیانتقال جن  یمثل دیتول يها يتکنولوژ قیحاصل از تلف یکیدستاورد ژنت یبررس :نامهپایان عنوان

  شده

  دکتر رضا سیدشریفی، خانم دکتر آزاده بوستان :راهنما اساتید 

  ر: دکتر نعمت هدایت ایوریق، دکتر جمال سیف دواتیمشاو اساتید 

    اردبیلی محقق :دانشگاه  اصالح نژاد دامژنتیک و : گرایش    علوم دامی: رشته       کارشناسی ارشدی: تحصیل مقطع 

 82ات: صفح تعداد                26/6/96  دفاع: تاریخ            منابع طبیعی و کشاورزيي دانشکده :دانشکده

            



 
 

  :چکیده

 تیجنسـ  نیـی و اسپرم تع نیانتقال جن یمثلدیتول يهايتکنولوژ قیحاصل از تلف یکیدستاورد ژنت یبررسهدف از این پژوهش 

هاي اخیر اسپرم تعیین جنسیت شده به طور تجاري در دسترس قرارگرفته است باشد در سالمیداري دام هايواحدبراي شده 

از آن اسـتفاده   و   yو  x يکرومـوزوم هـا   يحـاو  يهـا اسپرم کیتفکهاي اصالح نژادي در گاو شیري کاربرد دارد وبراي برنامه

توانند در یها منوع اسپرم نیکه اباشد چرا تیتواند حائز اهمیم يریش يخصوصا در گاوها ياصالح نژاد يهاجهت ارتقاء برنامه

تعـداد تلقـیح بـه ازاي هـر آبسـتنی بـه علـت اثـر آن بـر عملکـرد            رنـد یانبـوه جـنس مطلـوبتر مـورد اسـتفاده قـرار بگ       دیـ تول

بـرآورد نمودنـد در صـورت اسـتفاده از      نیمحققـ  از اهمیت باالیی برخوردار اسـت از طرفـی  تولیدمثلی،ژنتیکی و اقتصادي گله 

نر حاصـل   هاي تعداد گوساله شیدر اثر افزا یکیژنت شرفتیپ زانیماده برتر بعنوان مادر نرها، م يدر گاوها نیانتقال جن کیتکن

 ادیـ ز اریآن بسـ  ریتأث یول کندیم دیگوساله تول یکم اریتعداد بس کیتکن نیاگرچه ا ابدییم شیدرصد افزا 14ماده  ياز گاوها

ـ    تواندیم نیجناستفاده از انتقال باالست اریبس يتکنولوژ نیشده با ا دیفرزندان تول تیفیک رایاست ز  نیشـدت انتخـاب را در ب

شدت انتخاب در  شیافزا یو به عبارت یکیماده برتر از نظر ژنت يمثل گاوهادیتول زانیم شیکار با افزا نیدهد و ا شیها افزاماده

 شیتواند باعث افـزا یم ردیبگ قرارمورد استفاده  کیتکن نیشده به همراه ا تیجنس نیی. چنانچه اسپرم تعشودیها انجام مماده

حاصل از  یکیدستاورد ژنت یجهت بررس در این مطالعه شود. یکیدستاورد ژنت شیافزا جهیدر شدت انتخاب شود و در نت شتریب

تا مشخص  شودیاستفاده م يساز هیشب يهاشده از روش تیجنس نییو اسپرم تع نیجنانتقال یمثلدیتول يهايتکنولوژ قیتلف

 يریگـاو شـ   يدر گلـه هـا   یکـ یبر دستاورد ژنت يریچه تاث ن،یجنانتقال کیشده در تکن تیجنس نییشود استفاده از اسپرم تع

بعـد از اسـتفاده از    یکـ یژنت شـرفت یپ نیتخمـ  يبـرا  و شودیاستفاده م 6 کیسیب ژوالیو يامهمنظور از برن نیا يبرا دگذاریم

متشکل از تعـداد   ياور الزمست گلهظمن نیا يبرا روز استفاده خواهد شد 305 ریش دیتول زانیاز صفت م  نیجنانتقال کیتکن

بـوده و   یتصـادف  يسـاز هیشب قیمذکور از طر تیجمع یشودکه طراح يسازهیو گاو شکم دوم شب ولگاو شکم ا سه،یمناسب تل

 یکـ یگله با انحـراف ژنت  واناتیح یارزش اصالح نیانجام خواهد شد. همچن 6 کیسیب ژوالیو یسیبرنامه نو طیبا استفاده از مح

ـ ارز روش نـان یاطم تیـ با اسـتفاده از قابل  و شودیم يسازهیاستاندارد مناسب شب  ینـ یتخم یاصـالح  ي)، ارزشـها REL( یابی

)EBV ینـ یتخم یاصـالح  يشود. سپس با اسـتفاده از ارزشـها  یم يسازهیمربوطه شب يهاگله با استفاده از فرمول واناتی) ح 

)EBVنیجنـ انتقـال  کیـ شـده و تکن  تیجنس نییاستفاده از اسپرم تع قیتلف يمختلف برا يهاي) و با در نظر گرفتن استراتژ 

  گیرد.یقرار م یفوق استفاده نشود، مورد بررس يهاکیکه از تکن ینسبت به حالت یکیدستاورد ژنت زانیم

  6 کیسیب ژوالیو يبرنامه ، انتقال جنین، پیشرفت ژنتیکی، اسپرم تعیین جنسیت شده :هاواژه کلید





 

 أ
 

  فهرست مطالب

  صفحه                                                         مطالب عنوانشماره و 

  

  فصل اول: کلیات پژوهش 

  2                        مقدمه -1-1

  5                      هدف از انجام تحقیق -1-2

  5                    ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

  6                      سواالت اصلی پژوهش -1-4

  6                      فرضیات پژوهش -1-5

  

  مبانی نظري پژوهشفصل دوم: 

  8                    شده تیجنس نییاسپرم تع-2-1

  10                جنس مطلوب دیاساس تول تیکنترل جنس -2-1-1

  10                شده تیجنس نییاسپرم تع استفاده از يایمزا -2-1-2

  11                  گله شتریانعطاف ب بهتر و تیریمد-2-1-2-1

  11            ییسخت زاکاهش  در آن ریتاث شده و تیجنس نییتع يهااسپرم-2-1-2-2

  12            یکیژنت ریحفظ ذخاآن در ریشده و تاث تیجنس نییتع يهااسپرم-2-1-2-3

  12                    آزمون نتاج يساز نهیبه -2-1-2-4

  12                يریش يهاوگسترش گله سهیتل دیتول شیافزا-2-1-2-5

  13                  خاص پرورش يهاستمیس ياجرا-2-1-2-6

  13                شده تیجنس نییاسپرم تع استفاده از بیمعا -2-1-3

  14                شده تیجنس نییتع يهااستفاده ازاسپرم تیمحدود-2-1-4

  14                هاي تعیین جنسیت شدهتلقیح مصنوعی اسپرم -2-1-5

  شکم اول يدر گاوها یمنجر به آبستن حیشده بر تعداد تلق تیجنس 	نتعیی	هاياثر استفاده از اسپرم سازيهیشب -2-1-5-1

  15  

  16      شده تیجنس نییتع يهااسپرم حیمختلف در تلق نیتوسط محقق جیگزارش نتا و افتهیمطالعات انجام  -2-1-5-2
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  18      رانیا نیهولشتا يگاوها نژاد در ییسخت زا يرو بر )یشده ومعمول تیجنس نییاسپرم(تع رنوعیتاث-2-1-6

  صفحه                                                                 مطالب عنوانشماره و 

  

  19          نیهلشتا هايسهیدرتل ییراگیشده بر نرخ تیجنس نییاستفاده از اسپرم تع ریتأث-2-1-7

  25                        نیانتقال جن-2-2

  29              انتقال جنین در جهان و ایران  پیشرفت روند تاریخچه و-2-2-1

  31        اثر عوامل مختلف و نیهولشتا يهاسهیتل ونیسوپراووالس در نیجن تیفیوک ينرخ بارور-2-2-2

  38                                           یکیژنت یابیارز-2-2-3

  38                    انتقال جنین هايکاربرد-2-2-4

  38                تولید گوساله نر مورد نیاز مراکز اسپرم گیري-2-2-4-1

  39        واحدهاي دیگر و یا فروش آن جنین و استفاده در ،انجماد یشگاهیآزما نیجن دیتول-2-2-4-2

  39              در گله ینیگزیجا و یکیبرتر ژنت مناسب و يهاسهیتل دیتول-2-2-4-3

  40              وکاهش فاصله نسل هاي ممتازگاو ازنتاج بیشتر  اخذ-2-2-4-4

  40          ممتاز روانه شده به کشتارگاه به دالیل مختلفامکان اخذ نتاج از گاوهاي  -2-2-4-5

  41        یکیژنت شرفتیپ عیتسرو  هاي اصیلانتقال جنین به عنوان روشی جهت انتقال دام-2-2-4-6

  42               یکیژنت شرفتیپ شیافزاي برا یروش نیانتقال جن-2-2- 7-4

  43                  يریش يانتخاب در گاوها هايشاخص-3-6

  و روش پژوهش مواد: سومفصل 

  47                    اطالعات ينحوه جمع آور-3-1

  47                یکیژنت شرفتیپ نیتخم يصفات مورد استفاده برا-3-2

  47                  قیتحق نیمورد استفاده در ا هايياستراتژ-3-3

  48                  قیتحق نیدر ا یمورد بررس يپارامترها-3-4

  49              نیپروسه  انتقال جن يبرا رندهیانتخاب دهنده و گ يبرا واناتیح یکیژنت یابیارز-3-5

  52                مورد استفاده يها يو استراتژ یکیژنت يپارامتر ها-3-5-1

  55                    يساز هیبرنامه شب ياجرا - 3-5-2 

  56               ریش دیصفات تول يبرا افتهیانجام  ياستراتژ نیعناو-5-3-3
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  صفحه                                                                     شماره و عنوان مطالب

  

  چهارم: نتایج و بحثفصل 

  58      در ارزیابی سنتی  شده تیجنس نییبا اسپرم تع نیانتقال جن کیشده با تکن دیفرزندان تول یکیژنت يبرتر-4-1

 تیبا توجه به قابل یسنت یابیبا ارز ریش دیگفته شده در مورد صفات تول ياستراتژ 4شده با  دیدختران تول یارزش اصالح نیانگیم -4-2

  62                    شده تیجنس نییاسپرم تع يبارور

 تیبا توجه به قابل کیژنوم یابیبا ارز ریش دیگفته شده در مورد صفات تول ياستراتژ 4شده با  دیدختران تول یارزش اصالح نیانگیم -4-3

  64                    شده تیجنس نییاسپرم تع يبارور

  70          شده تیجنس نییمشارکت نداشتند با اسپرم تع نیکه در انتقال جن هاییسهیتل حیتلق-4-4

  80                        گیري هجینت

  فهرست منابع و مآخذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 د
 

  

  ها فهرست جدول

  صفحه                                                         جدول عنوانشماره و 

  

  20          یشده و معمول تیجنس نییشده با اسپرم تع حیتلق سهیتل یدمثلیعملکرد تول -2-1جدول

  21            یشده با اسپرم معمول حیتلق هايسهیتل یدمثلیاثر گاونر در عملکرد تول-2-2جدول

  22          شده تیجنس نییشده با اسپرم تع حیتلق سهیتل یدمثلیاثر گاونر در عملکرد تول -2-3جدول

  23    متفاوت يها حیتلقشده در تیجنس نییتع ياسپرم ها از استفادهبا نیهولشتا يها سهیدر تل ییراینرخ گ-2-4جدول

  23            شده تیجنس نییو اسپرم تع یبا اسپرم معمول ییرایگ نیانگیم -2-5جدول

  23        شده تجنسی¬نییو تع یمختلف با اسپرم معمول هايحیدر تلق ییرایکاهش نرخ گ-2-6جدول

  23          مختلف يها حیشده در تلق تیجنس نییواسپرم تع یبا اسپرم معمول ینرخ آبستن -2-7جدول

  24          یشده ومعمول تیجنس  نییبا اسپرم تع نیهلشتا يها سهیتل حیزمان وسن تلق -2-8جدول

  24      نیهلشتا يها سهیشده در تل تیجنس نییاسپرم تعبا یمصنوع حیحاصل از تلق ياقتصادسود زانیم-2-9جدول

  25      ومعمولی شده تیجنس نییاسپرم تع  يبرا مختلف يها حیدر فصول متفاوت وتلق یآبستن نیانگیم-2-10جدول

        روزسوپراووله شده اند 40ه زمانی آنگوس که بطورمکرردرفاصل يعملکردگاوها-2-11جدول

  26  

  27            آنگوس يگاوها ونیحاصل از سوپراووالس نیتعداد جن نیانگیم-2-12جدول

  28        منجمد نجنی	ها با انتقالرندهیگ يبارور زانیبرم نیجن يآور جمع ي رمرحلهیتاث-2-13جدول

  28        منجمد ریغ نیبا انتقال جنها رندهیگ يبارور زانیبرم نیجن يجمع آور يمرحله ریتاث-2-14جدول

  33            اهرندهیگ يبارور زانی(روز) بر م نیجن آوريسن جمع ریتاث -2-15جدول

  33        گاودهنده آنگوس24در یمتوال ونیسوپراووالس15شده در دیتول نیجنمتوسط تعداد-2-16جدول

  34                اهآن یسلول يمحتوا تیفیوک ها نیجن یابیرزا-2-17جدول

  34              يبارور تیفیبا درجات مختلف برک نیانتقال جن ریتاث-2-18جدول

  34            نیها در انتقال جن رندهیگ يبربارور رندهینژاد دهنده ونوع گ ریتاث-2-19جدول

  35            نیدر انتقال جن هارندهیگ يبر بارور رندهیو نوع گ رندهینژاد گ ریتأث-2-20جدول

  36                یمصنوع حیوتلق ونیروتکل سوپر اووالسپ-2-21جدول
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  36          سهیشده در تل تیجنس نییو تع یبا دونوع اسپرم معمول نیانتقال جن جینتا-2-22جدول

  37          شده در گاو تیجنس نییوتع یبا دونوع اسپرم معمول نیانتقال جن جینتا-2-23جدول

  صفحه                                                         جدول عنوانشماره و 

  

، (FY) یچرب دی، تول (PY)ئنیپروت دی، تول(MY) ریش دیصفات تول  PTAبا   $PTA NM يرتبه ا یهمبستگ -2-24جدول

  45        (DPR)دختران  ینرخ آبستن)، SCS( کیسومات يهاسلول ازی، امت(PL)يدیطول عمر تول

  48        ).2014و گاو شکم اول و دوم (درصد) (بوستان و همکاران،  سهیتل ينرخ بارور نیانگیم -3-1جدول 

استفاده  کیو ژنوم یسنت يها یابیکه از ارز یطیدر شرا ياستاندارد، حاصل از هر استراتژ انحراف±یکیدستاورد ژنت -4-1جدول

  58                به دست آمد) فیشود(اطالعات بعد از حذف دختران ضع

استفاده  کیو ژنوم یسنت يها یابیکه از ارز یطیدر شرا ياستاندارد، حاصل از هر استراتژ انحراف±یکیدستاورد ژنت - 4-2جدول 

  61          به دست آمد) فیکه قبل از حذف دختران ضع ستم،یشود(اطالعات خام حاصل از س

 یطیمختلف در شرا يها RCR يبرا یسنت یابیبا استفاده از ارز ياستاندارد، حاصل از هر استراتژ انحراف±یکیدستاورد ژنت -4-3جدول

به  فیشده استفاده شود. (اطالعات بعد از حذف دختران ضع تیجنس نییاز اسپرم تع ستندین نیجن رندهیگ ایکه دهنده  ییها سهیتل يبراکه 

  62                        دست آمد)

مختلف در  يها RCR يبرا یسنت یابیبا استفاده از ارز ياستاندارد، حاصل از هر استراتژ انحراف±یکیدستاورد ژنت -4-4جدول 

شده استفاده شود. (اطالعات خام حاصل از  تیجنس نییاز اسپرم تع ستندین نیجن رندهیگ ایکه دهنده  ییها سهیتل يکه برا یطیشرا

  63                )دبه دست آم فیضعکه قبل از حذف دختران  ستم،یس

ـ با استفاده از ارز ياستاندارد، حاصل از هر استراتژ انحراف±یکیدستاورد ژنت - 4-5جدول ـ ژنوم یابی مختلـف در   يهـا  RCR يبـرا  کی

شده استفاده شود. (اطالعات بعد از حذف دختـران   تیجنس نییاز اسپرم تع ستندین نیجن رندهیگ ایکه دهنده  ییها سهیتل يکه برا یطیشرا

  65                      به دست آمد) فیضع

ـ با اسـتفاده از ارز  ياستاندارد، حاصل از هر استراتژ انحراف±یکیدستاورد ژنت -4-6جدول ـ ژنوم یابی مختلـف در   يهـا  RCR يبـرا  کی

شـده اسـتفاده شـود. (اطالعـات خـام حاصـل از        تیجنسـ  نییاز اسپرم تع ستندین نیجن رندهیگ ایکه دهنده  ییها سهیتل يکه برا یطیشرا

  65                به دست آمد) فیضع نکه قبل از حذف دخترا ستم،یس

کـه از   ینسـبت بـه زمـان    ،یسنت یابیبا ارز ریش دیصفت تول يگفته شده برا يحاصل از چهار استراتژ اریو انحراف مع نیانگیم -4-7جدول

  67              شده استفاده نشود. تیجنس نییو اسپرم تع نیانتقال جن کیتکن



 

 و
 

ـ ژنوم یابیبا ارز ریش دیصفت تول يگفته شده برا يحاصل از چهار استراتژ اریو انحراف مع نیانگیم -4-8جدول  کیـ کـه از تکن  یزمـان  کی

  68              .دیشده استفاده گرد تیجنس نییو اسپرم تع نییتع نیانتقال جن

  

  صفحه                                                         جدول عنوانشماره و 

  

  69    )یو سنت کی( ژنومیابیبا دو نوع ارز ي) حاصل از چهار استراتژینیدختران(تخم یکیژنت يبرتر سهیمقا-4-9جدول

  70      )یو سنت کی( ژنومیابیبا دو نوع ارز يحاصل از چهار استراتژ )یدختران(واقع یکیژنت يبرتر سهیمقا-4-10جدول

 تیـ که قابل یزمان یسنت یابیبا ارز ریش دیصفت تول يگفته شده برا يحاصل از چهار استراتژ اریو انحراف مع یکیژنت يبرتر -4-11جدول

  71              درصد در نظر گرفته شد. 70شده  تیجنس نییاسپرم تع يبارور

ـ با ارز ریش دیصفات تول يگفته شده برا يحاصل از چهار استراتژ اریدختران و انحراف مع یکیژنت يبرتر -4-12جدول  یزمـان  یسـنت  یابی

  72            درصد در نظر گرفته شد. 75شده  تیجنس نییاسپرم تع يبارور تیکه قابل

کـه   یزمان یسنت یابیبا ارز ریش دیصفات تول يگفته شده برا ياستراتژ 4حاصل از  اریو انحراف مع نیانگیو م یکیژنت يبرتر -4-13جدول

  73              درصد در نظر گرفته شد. 75شده  تیجنس نییاسپرم تع يبارور تیقابل

 یزمان کیژنوم یابیبا ارز ریش دیصفات تول يگفته شده برا ياستراتژ 4حاصل از  اریو انحراف مع نیانگیو م یکیژنت يبرتر -4-14جدول

  74            درصد در نظر گرفته شد. 70شده  تیجنس نییاسپرم تع يبارور تیکه قابل

 يبارور استراتژي با دو نوع ارزیابی( ژنومیک و سنتی ) در حالتی که 4مقایسه برتري ژنتیکی دختران(تخمینی) حاصل از - 4-15جدول

  RCR(              76= 7/0درصد لحاظ گردید.( 70 شده تیجنس نییاسپرم تع

 يبارور استراتژي با دو نوع ارزیابی( ژنومیک و سنتی ) در حالتی که 4برتري ژنتیکی دختران(واقعی) حاصل از  مقایسه-4- 16جدول

  RCR(              76= 7/0درصد لحاظ گردید.( 70 شده تیجنس نییاسپرم تع

 کیژنوم یابیبا ارز ریش دیصفات تول يگفته شده برا ياستراتژ 4حاصل از  اریو انحراف مع نیانگیو م یکیژنت يبرتر - 4-17جدول

  77            درصد در نظر گرفته شد 75شده  تیجنس نییاسپرم تع يبارور تیکه قابل یزمان

 يبارور استراتژي با دو نوع ارزیابی( ژنومیک و سنتی) در حالتی که 4مقایسه برتري ژنتیکی دختران(تخمینی) حاصل از - 4-18جدول

  RCR(              77= 75/0درصد لحاظ گردید. ( 75 شده تیجنس نییاسپرم تع

 يبارور استراتژي با دو نوع ارزیابی( ژنومیک و سنتی) در حالتی که 4مقایسه برتري ژنتیکی دختران(واقعی) حاصل از - 4-19جدول

  RCR(              78= 75/0درصد لحاظ گردید. ( 75 شده تیجنس نییاسپرم تع

ژنومیک زمانی  یابیبا ارز ریش دیصفت تولاستراتژي گفته شده براي  4برتري ژنتیکی و میانگین و انحراف معیار حاصل از - 4-20جدول

  79            درصد در نظر گرفته شد. 80 شده تیجنس که قابلیت باروري اسپرم تعیین



 

 ز
 

 يکه بارور ی) در حالتیو سنت کی( ژنومیابیبا دو نوع ارز ياستراتژ 4) حاصل از ینیدختران(تخم یکیژنت يبرتر سهیمقا- 4-21جدول

  RCR(              80= 80/0. (دیدرصد لحاظ گرد 80شده  تیجنس نییاسپرم تع

  

  صفحه                                                                جدول عنوانشماره و 

  

 يبارور استراتژي با دو نوع ارزیابی( ژنومیک و سنتی) در حالتی که 4 مقایسه برتري ژنتیکی دختران(واقعی) حاصل از- 4-22جدول

  RCR(              80= 80/0درصد لحاظ گردید. ( 80 شده تیجنس نییاسپرم تع
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 مقدمه-1- 1

 ينژاد اصالح يهاو استفاده از آن جهت ارتقاء برنامه  yو  x  هايکروموزوم يحاو يهااسپرم کیتفک   

 نیـ ). چراکـه ا 1393و همکاران،  یبروجن هیباشد (مهد تیتواند حائز اهمیم يریش يخصوصاً در گاوها

). 1392، (محمددادپسـند  رندیاستفاده قرار بگ وردانبوه جنس مطلوبتر م دیدر تول توانندیها منوع اسپرم

نمونـه،   ياست بـرا  تیاهم يدارا يپرورز در دامیو ن یجوامع انسان یبرخ يجنس نوزاد، برا ینگزیشیپ

 یگوشـت  هايدر گله شتریب نر هايداشتن گوساله ایو  يریش هايماده در گله هايگوساله شمار شیافزا

). اسـتفاده از  1393و همکـاران،   یبروجنـ  هیـ ( مهد شـد ارزشـمند با  تواندیم (بدلیل وزن گیري سریع)

 شـرفت یپ شیعالوه بر افـزا   یوگوشت يریش يمثل گاوها هایینهشده  در گو تیجنس نییتع هاياسپرم

 ،1دلیو سـ  سیآزمون نتاج (دور سازينهیو به زاییبهتر گله، کاهش سخت تیریدر مد تواندیم یکیژنت

 هیـ باشـد (مهد  ينقش مـؤثر  يدارا یکیژنت ریو حفظ ذخا گريختهیآم ستمیاندمان سر شی)، افزا2008

شده  تیجنس نییتع هايبا اسپرم هاسهیدر  تل ینرخ آبستن یبررس کی). در 1393و همکاران،  یبروجن

 60و  40برابـر   بیـ بترت حیتلقـ  نیدرصـد و در دومـ   65و  50برابـر   بیبه ترت حیتلق نیدر اول یو معمول

 کیـ هـر   ) گـزارش کردنـد  2012(). خلج زاده و همکاران  2007، و ولف  نکی(اول دیدرصد برآورد گرد

ماده  يدر گاوها یآبستن يبه ازا حیدر تعداد تلق ی دارمعن شیمنجر به افزا یدرصد کاهش در نرخ آبستن

بـا اسـتفاده از    حیتلقـ  يازاهب ی) گزارش کردند نرخ آبستن2010(و همکاران  هویسافشود. یم هاسهیو تل

بود  حیتعداد تلق ریتحت تاث داريیبه طور معن ینژاد جرس هايسهیشده در تل تیجنس نییتع هاياسپرم

ـ   حیاز تلقـ  شتریب داريیاول و دوم بطور معن هايحیدر تلق ینرخ آبستن کهيبطور  نیـ ا جی. نتـا ودسـوم ب

از  هـا سـه یاول تل حیصـرفاً در تلقـ   يبارور زانیمناسب بودن م طیمطالعه نشان داد که بهتر است در شرا

معنـی   رتاثی فصل که دیرس جهینت نای) به 2001(شده استفاده گردد. هاسلر  تیجنس نییتع يهااسپرم

تواند نرخ یم نیانتقال جنمنجمد ندارد. غیر و منجمد هاينروي جنی نجنیداري روي باروري و انتقال 

                                                
1. De vreis and Seidel 
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-). در مورد اسپرم2015 ،همکاران دهد (بوستان و شیافزا را یکیژنت نظر از ماده برتر يگاوها دمثلیتول

شـده مربـوط بـه فصـل      تیجنسـ  نییتع يهابا اسپرم يبارور زانیم نیشده کمتر تیجنس نییتع يها

شده است که از  هتوصی گرفته مطالعات انجامدر  ).1391(علی اصغر چالمه و همکاران،  باشدیزمستان م

دارند استفاده  ییباال يکه بارور ايماده يآن دسته از گاوها يشده و گران برا تیجنس نییتع هاياسپرم

 شـود یمـ  یکـ یژنت شـرفت یپ ریشـدت انتخـاب در مسـ    شیشده باعث افـزا  تیجنس نییگردد اسپرم تع

 متیق ک،یتفک يباال نهیتوان به هزیدارد، از جمله م زین یاشکاالت کیتکن نی). البته ا2009 جارنت،ی(د

 ک،یـ تفک نـد یفرا نحی در هااسپرم بیبا آس يو کاهش بارور کیتفک نییهر دوز اسپرم، سرعت پا يباال

  ).2008توربان،  ؛ 2009 جارنت،یاشاره نمود (د

 یکـ یژنت شرفتیپ زانیم نیجن گرفتند که بکاربردن برنامه انتقال جهی) نت2015(همکاران  و تیبوکوئ   

برنامـه بـه    نیاستفاده در ا مورد ينرها تعداد و هاکه تعداد دهنده یزمان2 یهمخون نرخ بر یرثتأبدون  را

بـا   نیاستفاده از انتقال جنـ  با شدت باال و واناتیح انتخابخواهند داد.  شیافزا موجود باشند یحد کاف

 آروق و یباشد (فرجـ  يتباربا حداقل هم يهازشیبهتر است در کنار آم یکیژنت شرفتیپ شیهدف افزا

نسـبت بـه    يتبـار با حـداقل هـم   زشی) گزارش کردند آم2009(همکاران  و ونیهنر ).1393، همکاران

بـه   يتبارحداقل هم زشیبا آم سهیدر مقا یتصادف زشیدارد آم يکمتر یدرصد همخون یتصادف زشیآم

 يشـتر یب یباال) همخون يریوراثت پذ ي(برادرصد  7/42 و )نییپا يری(وراثت پذ يبرادرصد  52 بیترت

شـده و   تیجنس نییاسپرم تع يباال متیکمتر و ق يقدرت بارور لی). بدل2012 ،همکاران و راینا ( دارد

سـت  ا الزم يریگاو ش دکنندگانیآن به تول هیقبل از توص ن،یانتقال جن يتکنولوژ  هزینه هاي نچنیهم

  ).2015(بوستان و همکاران،  ردیصورت گ یعلم هايیابیارز

مـاه   2 بـاً یتقر وناووالسـی رسوپ براي هادهنده يسازآماده يمدت زمان الزم برا ن،یجنانتقال پروسهدر   

 هـا ). معموال دهنـده 2010(هاسلر،   شوندیم آوريروز بعد از استروس جمع 7 هانیاست، پس از آن جن

 کیـ دارنـد در صـورت اسـتفاده از تکن    ونیبعد از سوپراووالس ریروز تأخ 15با  یعیطب یمثلدیتول کلسی

 یدرصـد مـ   1/54 رندهیگ يگاوها يدرصد و نرخ بارور 8/71 رندهیگ هايسهیتل يورنرخ بار نیجنانتقال

                                                
1.Inbreeding 
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 روزآن  از بعـد  و اسـت  نییپا هارندهیگ يبارور زانیم3 دهیریش يي دوره). در ابتدا2006باشد (هاسلر، 

هـاي  رنـده گی در نیانتقـال جنـ   تموفقی زانی). م2010هاسلر،( باروري ندارد  زانیبر مي ریتأث یردهشی

و  ي، گاورشی سهتلی  رندهی که گیطشرای در نجنیانتقال تیموفق زانمی گرفت بررسی قرار مختلف مورد

 بـودن بـاروري گـاو    نییاسـت پـا   شـتر یب باشد، يرشی گاوکه  یطشرای  به نسبت ی باشدگوشت يسهیتل

 ونی). پاسـخ بـه سوپراووالسـ   2001 هاسلر،(است  بوده ریش دیتول ناشی از استرس لبدلی ي احتماالًرشی

تخمـدان در   تیسن، فصل، نژاد و وضع ،یدمثلیتول يخچهیتار ،ايهیتغذ تیوضع ،یبه عوامل ارث یبستگ

 ردگیـ یگاوها صورت م یکیژنت يرتربر اساس ب نیجن يدارد و انتخاب گاو دهنده ونیزمان سوپراووالس

قـرار   یابیها مورد ارزآن تیفکی الزمست هااز دهنده آوريبعد از جمع هانی). در مورد جن2009 لوا،ی(س

)، 1(درجـه  یعـال  هاينی) جن2006شوند (هاسلر، یم میدسته تقس 4به  تیفیاز لحاظ ک هانیجن ردیگ

 ریتـأث  يامطالعـه  ). در4مرده (درجه هاينی)، جن3(درجه فیضع هاينی)، جن2خوب (درجه هاينیجن

 ينشان داد که درجه هایبررس جیشد نتا یبررس هارندهیگ يمتفاوت بر بارور هايتیفیبا ک نیانتقال جن

 يدر بهبود بارور نیجن يباال تیفیک کهيدارد بطور هارندهیگ يبر بارور داريیمعن ریتأث نیجن تیفیک

در  نیجن انتقال کیدر صورت استفاده از تکن دبرآورد نمودن نی). محقق2006هاسلر، (دارد  ییبسزا ریتأث

نر حاصل از  هايتعداد گوساله شیدر اثر افزا یکیژنت شرفتیپ زانیماده برتر بعنوان مادر نرها، م يگاوها

 نیهلشـتا  يدر گاوهـا  نیجنـ  ). انتقال1977(پترسن و هانسن،  ابدییم شیدرصد افزا 14ماده  يگاوها

 ی،رجراحـ یغ يهـا کیـ اسـتفاده از تکن  يبرا نهیاز فراهم شدن زم بعد باشد کهي میارمهم تج اقدام کی

  ).2015، همکاران  (بوستان ورایج شد 

 بـاً یتقر به عنوان یک صنعت مهم در دنیا مطرح اسـت  يریش يدرگاوها نیجن انتقال در حال حاضر    

آمـده   ایـ به دن هايبا در نظر گرفتن تعداد کل گوساله رندگییساالنه مورد انتقال قرار م نیجن 500000

 رایـ ز اسـت  ادیز اریآن بس ریتأث یولکند یم دیگوساله تول یکم اریبس تعداد کیتکن نیسال، اگرچه ا در

  ).  2005باالست (مپلتوفت و هاسلر،  اریبس يتکنولوژ نیا شده با دیفرزندان تول تیفیک

گرفته  مطالعه قرار مورد نیشیپ قاتیآزمون نتاج در تحق يبرا نیانتقال جن هايبرنامه استفاده از    

گله جهت  نیگزیجا دیتول براي هاماده از درصد 80حدود  دیبا حاضر حال ). در1987است (تپکر و کلر، 

                                                
1.Lactation Period  
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 شدتتواند یم نیجن از انتقال تفادهاس .)2011 دل،ی(س ندینما دمثلیثابت گله تول ياندازه ينگهدار

 نظر از ماده برتر يمثل گاوهادیتول زانیم شیافزا کار با نیا و دهد شیها افزاماده نیب در انتخاب را

شده  تیجنس نیی. چنانچه اسپرم تعشودیانجام م هاماده شدت انتخاب در شیافزا یبه عبارت و یکیژنت

 جهینت شدت انتخاب و در در شتریب شیتواند باعث افزایم ردیبگ اراستفاده قر مورد کیتکن نیبه همراه ا

 شود. یکیدستاورد ژنت شیافزا

  هدف از انجام تحقیق -2-1

استفاده توام اسپرم هاي مختلف براي استراتژي یکیدستاورد ژنت يمقایسه قیتحق نیا ياجرا هدف از  

- هیشب يهابرنامه استفاده از که باباشد یماده م يگاوها در نیانتقال جن کیشده و تکن تیجنس نییتع

  گرفته است. صورت   سازي

  ضرورت و اهمیت پژوهش -3-1

 یسودده و گردند برآورد دیباها نهیو هز درآمدها شهیهمها يگاوداررد ینگینقد و دیتول انیجر در   

 تنش برابر در يریش يوکاهش تحمل گاوها يریش صنعت گاو شرفتیپ باشد. امروزه با مدنظر ياقتصاد

 یاساس يهاراه از یکیاست.  افتهی شیجوان افزا يهاسهیتل با گاوها ینیگزیبه جا ازین ،یطیمح هاي

 س،یباشد (دوریشده م تیجنس نییتع هاياسپرم استفاده از ن،یگزیجا يهاسهیپرورش تل شیافزا يبرا

است. از  یاسپرم معمول از شتریشده ب تیجنس نییاسپرم تع دوم با و اول حیتلق نهی). هزيالدیم 2008

درگله تحت  را یآبستن يازاهب حیشده تعداد تلق تیجنس نییتع يهااسپرم يفناور استفاده از ییسو

است  یمعمول هاياسپرم از ترنییشده پا تیجنس نییتع يهااسپرم با ی. نرخ آبستندهدیم قرار ریثأت

 در موجود يهااسپرم تعداد است که معموال نیا امر نیا لی). دل1393همکاران،  و مهدیه بروجنی(

) گزارش 2008 ،سیدور(است.  یمعمول يهااسپرم از کمتر اریشده بس تیجنس نییاسپرم تع هايوتیپا

س گوساله متولد أر هر يشده به ازا تیجنس نییاستفاده از اسپرم تع با ییزاسخت نهیکه کاهش هز کرد

 نیجن انتقال يتکنولوژ شده با دیفرزندان تول تیفیک یطرف از باشد. یم دالر 48/1 متوسط شده به طور

 حیتلق برتر، با ينرها دیتول يبرا معمول بطور نیجن انتقال ).2005 هاسلر، باالست (مپلتوفت و اریبس

 در یبطورکل ).2009(مپلتوفت، گیرد صورت می پروف شده برتر نر ياسپرم گاوها با ماده برتر يگاوها

 سهیتل در یواکل ،یتحت درمانگاه تیآندومتر دار،یپا ومتریعفونت پ مانندیی هايماریب يکه دارا ییگاوها
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 تواندیم جنین انتقالباشند ی میتخمدان يهایچسبندگ با کیستیک يهاتخمدان مزمن، سقط گاو، ای

 برتر ينرها دیتول عالوه بر نیجن انتقال يریرگ). به کا1388 ی،رستانیپ باشد (اکبر يموثر یروش درمان

 شده با جادیا یکیژنت يباشد. دستاوردها دیمفتواند یم زها نیطرف ماده انتخاب در شدت شیافزا يبرا

(مپلتوفت،  دینما هیتوج را نیجن مربوط به انتقال هاينهیماده ممکن است بتواند هز هايانتخاب گوساله

 انتقال کیشده و تکن تیجنس نییاسپرم تع استفاده از قیاست که تلف نیهدف ا هشپژو نیا ). در2009

   .ردیقرار بگ مورد بررسی ها،ماده شدت انتخاب در شیافزا در نیجن

  سواالت اصلی پژوهش -  4- 1

  پاسخ داده شود: ریمختلف به سوال ز هايينظرگرفتن استراتژ در باشود یم یسع قیتحق نیا در    

چه  ن،یجن انتقال کیتکن شده در تیجنس نییاسپرم تعهاي مختلف استفاده از استراتژي از استفاده

تر وچه استراتژي برایبه کار بردن آن مناسب ؟گذاردیم يریگاوش هايگله در یکیژنت بردستاورد يریتأث

  است.

  فرضیات پژوهش -5- 1

 .شوندینظرگرفته م در ریز اتیو فرض صفر فرض کیمطابق با فرض     

 Ho کیبا تکن قیتلف در4شده  تیجنس نییاسپرم تع هاي مختلف استفاده ازاستراتژي گیري کار: به 

  دارد. يریش درگله گاو یکیژنت دستاورد اثر یکسانی بر5 نیجن انتقال

  H1کیبا تکن قیتلف شده در تیجنس نییاسپرم تع هاي مختلف استفاده ازاستراتژي گیري : به کار 

  ندارد. يریش درگله گاو یکیژنت دستاورد اثر یکسانی بر نیجن انتقال

  

  

                                                
1.Sex Sorted Semen 

Embryo Transfer.  2 



 

 

  

  

  

  

  

  

 

  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش

  

  



 

 

 

 

  6اسپرم تعیین جنسیت شده-٢-١

تر به کار ها و تولید بیشتر جنس مطلوبدستکاري نسبت جنسی در دام ظورآوري تفکیک اسپرم به منفن   

- ، درگونهYو Xهاي حاوي کروموزوم هاي اخیر با پیشرفت تکنولوژیکی، جداسازي اسپرمشود. در سالگرفته می

لی هاي اههاي دامتولید انبوه رسیده است و در سایر گونه ي تجاري وگوشتی به مرحله هایی نظیر گاوشیري و

  يمحتوا درصد 8/3 زانیبه م Y کروموزوم با سهیمقا در گاوها X کروموزوم در حال گسترش است.

DNAیسلول يجداکننده توسط دینوع اسپرماتوزوئ دو نیا يجداساز شودمیب موج تیخاص نیدارد. ا يشتریب 

آن جهت  استفاده از و  Yو  Xيهاکروموزوم يحاو يهااسپرم کیتفک ممکن باشد7فلورسنت  فعال شده با

 نییتع يهااسپرم استفاده از .باشد تیتواند حائز اهمیم يریش يگاوها در خصوصا ينژادصالحا يهاارتقاء برنامه

که  يرود. بطوریبه شمار م يریشگاو يهادرگله ياصالح نژاد يهاارتقاء برنامه يبرا ینیروش نو،  شده تیجنس

 نییتع يهااز آن فراهم نموده است. اسپرم ياستفاده تجار يرا برا نهیزم کیتکن نیحاصل از ا يهاشرفتیپ

-یم هیته8 يتومتریو اغلب با روش فلوس یعیطب ینر از ماده در من ینسج يهاسلول يشده با جداساز تیجنس

 بر اسپرم وارد يجداساز ندیفرا یطکه در یکیزیشده به واسطه صدمات ف تیجنس نییاسپرم تع يشوند. بارور

). علت کاهش باروري تعداد کم اسپرم در 2011د (دومیننگز و همکاران، باشیم کمتر یاسپرم معمول از گرددیم

، و همکاران جارنتید ).2009جتر و همکاران، هاي مرتب سازي و عوارض جانبی است (فريدوز تلقیح، روش

در است. یاسپرم معمول درصد 75 شده حدود تیجنس نییاسپرم تع يبارور زانیگزارش کردند که م )2011(

 ؛2003(سیدل، درصد اسپرم معمولی عنوان شد 85تا  75هاي دیگر باروري اسپرم تعیین جنسیت شده گزارش

تعیین  با اسپرم هاي متعدد تلقیح تلیسه). در آزمایش2009، کوكیبورشرزن و پ ؛2009دیجارنت و همکاران، 

بهتر  يبارور لیها به دلسهیتل ).2010(الرسون و همکاران،  درصد بوده است 90تا  60جنسیت شده باروري 

                                                
1. Sexed Semen 
2. Fluorescence-activated cell sorting 
 3. Flow cytometry 



 

 

جهت آبستن شدن  ازین مورد حیتعداد تلق یهستند. عوامل مختلف یآبستن يبه ازا يکمتر حیتعداد تلق ازمندین

شده  تیجنس نییتع يهااسپرم عوامل استفاده از نیا از یکیدهد. یقرار م ریثأتحت ت ماده را يها و گاوهاسهیتل

 يهااسپرم از کمتر اریشده بس یتجنس نییاسپرم تع يهاالیو در موجود يهااسپرم تعداد درگله است. معموال

 زانیکه، م بیترت نیبد است یمعمول يهااسپرم از کمترها آن استفاده از اثر در ینرخ آبستن است لذا یمعمول

(دومینگز  .باشدیدرصد م 55-60 معمولی يهااسپرم در کهیبوده در حال صددر 35- 40ها اسپرم نیا با یآبستن

 يهاها در اثر استفاده از اسپرمسهیدر تل9 ی) گزارش کرد که نرخ آبستن2004( گلیو). 2011و همکاران، 

 يدر گاوها که یدرصد است. در حال 21-37شده  تیجنس نییدرصد و در اثر استفاده از اسپرم تع 58 یمعمول

 در درصد و 46 یمعمول يها) در اثر استفاده از اسپرم2006( اندرسون و همکاران زارشاتطبق گ زانیم نیمولد ا

) 1391مطابق گزارش چالمه و همکاران ( است. گزارش شده درصد 21شده  تیجنس نییاسپرم تع استفاده از اثر

نشان داد میزان  89هار تا ب 88واحد گاوداري صنعتی شیراز دربازه زمانی بهار  5راس گاو از  200نتایج حاصل از 

درصد بوده است در  2/49 شده یتجنس نییاسپرم تعدرصد و با  2/72ها آبستنی با اسپرم معمولی در تلیسه

درصد اسپرم معمولی بوده است (الرسون و  90تا 60هاي متعدد با اسپرم تعیین جنسیت شده باروري آزمایش

 تولد يدرصد 90 توان به احتمالیشده م تیجنس نییتع يهااسپرم استفاده از يایمزا از ).2010همکاران، 

 90 شیزا با ییزاکاهش سخت ،یشده اضاف دیتول يهاسهیگوساله ماده، کسب درآمد باالتر به واسطه فروش تل

گزارش کرد  )2009 (سیدور اشاره کرد. شیزمان زا در ییزاو مرده یگدکاهش جفت مان گوساله ماده و يدرصد

تولد شده به طور راس گوساله م هر يشده به ازا تیجنس نییاسپرم تع زاستفاده ا با ییزاسخت نهیکاهش هزکه 

 ییزاسخت سکیر يآورند دارایم ایکه گوساله جنس ماده به دن ییگاوها و هاسهیباشد. تلیم دالر 48/1ط متوس

تواند تلیسه برتر جنسیت شده میدر هرحال اسپرم تعیین دارند. يکمتر نهیهز جهینت باشند و دریم يترنییپا

می توان  که با در نظر گرفتن نسبت پیشرفت ژنتیکیباالتري در مقایسه با اسپرم معمولی ایجاد کند بطوري

تواند مزایاي زیادي در گله نتیجه گرفت که حتی با باروري کمتر، استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده می

  ).2014تري در گله گردد (هانی آبداال و همکاران، داشته باشد و باعث سود اقتصادي باال

                                                
1.Pregnancy rate 



 

 

  تولید جنس مطلوباساس  تیکنترل جنس-2-1-1

 شتریب  توان جنس مطلوب رایآن م لهیاست، که بوس ریامکان پذ یمن ای انیرو کیتفک با تیکنترل جنس   

 کیتفک است و  Y وX  يهاکروموزوم DNA زانیاختالف در م تیانتخاب جنس در خصوص گریکرد،روش د

 5-3حدود  X کروموزوم است در اغلب پستانداران يتومتریبا روش فلوس Y وX  يهاکروموزوم يحاو یمن

جنس  يشده برا کیتفک Yو  X يهاکروموزوم يحاو هاياسپرماساس  نیدارد که بر ا يشتریب DNA درصد

صحت . )2006، مور ؛2007، راس و نکیکل ؛2006، دلیس و گارنر ؛2003، دلی(س روندیم بکار نظر مورد

 روش نیا چند هر .)2006، وگارنر دلیس ؛ 2009، همکاران جارنت وی(د گزارش شده استدرصد 90 کیتفک

 نبوده و Xاسپرم  Xدر بخش  موجود يهاهمه اسپرم اما است،  Y و X يهااسپرم  يروش جداساز نیثرترمو

 شتریب یکم درگاو Y و X يهابالعکس درجه خلوص اسپرم و دهندیم لیتشک Y يهااسپرم را هاآن از يصدرد

  ). 2013، همکاران و یلیی(ه درصد است 85در خوك  درصد و 90 از

 مزایاي استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده-2-1-2

پیشرفت ژنتیکی در گله در اثر انتخاب نرها صورت  يبدون استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده، بخش عمده  

گیرد نیز حاصل از انتخاب مادر نرهاست که شدت ها صورت میکه از انتخاب ماده یکیژنت شرفتیپ .گیردمی

باعث افزایش تولد گوساله ماده  شده تیجنس نییاسپرم تع استفاده از یابدبا انتقال جنین افزایش می10انتخاب 

). عالوه بر آن استفاده 2008(دوریس همکاران،  شودیمها شود و باعث امکان افزایش میزان انتخاب در مادهمی

تواند یک ابزار موثر براي  بهبود ژنتیکی ساالنه گله و افزایش از طریق تولید از اسپرم تعیین جنسیت شده می

هاي جایگزین از گاوهایی با ژنتیک برتر گردد و شانس بیشتري براي انتخاب بهترین پتانسیل ژنتیکی با تلیسه

آبداال و هانی ؛2012خلج زاده و همکاران،  ؛2011ها فراهم آورد (اسکرنسین و همکاران، سهجایگزینی تلی

-). دستیابی به تکنیک تفکیک اسپرم پیشرفت چشمگیري در تکنولوژي تولیدمثل محسوب می2014همکاران، 

افزایش کارایی  ،11زایی، بهینه سازي آزمون نتاج. افزایش پیشرفت ژنتیکی، مدیریت بهتر گله، کاهش سختشود

                                                
1. Intensity of selection 
2. Progeny test  



 

 

هاي تولیدمثلی نظیر لقاح برون تنی و گري، حفظ ذخایر ژنتیکی، بهبود کارایی سایر تکنیکهاي آمیختهسیستم

 تیجنس نییاسپرم تع استفاده ازهاي ژنتیکی وابسته به جنس در انسان و دام از جمله مزایاي کاهش بیماري

  )1392است . (محمد دادپسند،  شده

  انعطاف بیشتر گله بهتر ومدیریت -2-1-2-1

اثر تفکیک اسپرم بر مدیریت گله بسیار بیشتر از نقش آن در پیشرفت ژنتیکی است. کنترل جنسیت ممکن   

است تاثیر زیادي بر عوامل کلیدي پیشرفت ژنتیکی نداشته باشد اما از جنبه اقتصادي موجب افزایش سودآوري 

ماه افزایش داد  24ي شیردهی را براي گاوهاي پرتولید تا ول دورهتوان طگردد. بعنوان مثال در گاو شیري میمی

 از درصد 80 بایتقر ها را به حد کافی تولید کردجایگزین Xو با استفاده از اسپرم تفکیک شده حاوي کروموزوم 

 . اگر)2011، دلی(س ندینما دمثلیتول اندازه گله يمناسب جهت نگهدار نیگزیجا دیتول يبرا دیبا هاماده

هاي جایگزین باال باشد این روش بازدهی هاي نر ارزش اقتصادي پایینی داشته باشند و قیمت تلیسهگوساله

هاي تعیین جنسیت شده تلقیح گردند هاي پرتولید و ممتاز با اسپرمبیشتري دارد و بهتر است گاوها و تلیسه

  ). 2007فترو،  ؛2004(ویگل، 

  ییسخت زا کاهش آن در ریشده و تاث تیجنس نییتع يهااسپرم-2-1-2-2

 يریش و یگوشت يگاوهادر ییزاشده کاهش سخت تیجنس نییاسپرم تع استفاده از يکاربردها از گرید یکی  

 Xي هااسپرم با را ییزامشکوك به سخت يهاسهیتوان تلیاست م ماده کمتر يهاگوساله است چون وزن تولد

 )گزارش کرد که با2003( دلیس. )2007، فترو ؛2008، (توربان کاهش داد را ییزاسخت احتمال و کرد حیتلق

 نییاسپرم تع . استفاده ازابدییکاهش م درصد 20ها سهیتل در ییزاسخت يهانهیهز هانوع اسپرم نیا استفاده از

-یمکاهش  را )نیسقط جن و ییزامرده ،ییزا(سخت یمثلدیمشکالت تول يریش گاو يهاشده در گله تیجنس

سبب  يریش گاو يهاشده در گله تیجنس نییتعاسپرم . )2006، سیدور ؛2010، همکاران (نورمن و دهد

 ییزاسخت سکیر يدارا آورندیم ایکه گوساله ماده به دن ییگاوها ها وسهیتل دشویدرمان م يهانهیکاهش هز

  .)2010، همکاران نورمن و ؛2009، سیدارند (دور يکمتر نهیهز و باشندیم يترنییپا



 

 

  در حفظ ذخایر ژنتیکی آن ریثأشده و ت تیجنس نییتع يهااسپرم-2-1-2-3

راي افزایش جمعیت و حفظ ذخایر بماده جنس  دیتولهاي کمیاب و یا در حال انقراض در حفاظت از گونه

  ژنتیکی مفیدتر است.

  بهینه سازي آزمون نتاج 2-1-2-4

 يبا تعداد مساو شودیاستفاده م12 یکیژنت یابیارز يکه از آزمون نتاج برا يریگاوش رینظ ییها در گونه   

هر گاو نر دو  یابیارز يبرا ازیاطالعات مورد ن نیابر دختر خواهد داشت، بنابراهر گاونر تحت آزمون دو بر زش،یآم

آزمون نتاج در مدت  نی. همچنرودیم االب13 یکیژنت یابیصحت ارز نه،یو عالوه بر کاهش هز شودیبرابر م

شدت  شیو افزا14آزمون شوند که باعث کاهش فاصله نسل  توانندیدو برابر گاو نر م ایو  شودیکامل م يکمتر

آزمون  ينهیشده هز تیجنس نییاستفاده از اسپرم تع لذا شودیم یکیژنت شرفتیپ شیافزا تیانتخاب و در نها

  ).2008 س،یدور ؛1999 ،لدی(س دهدینتاج را کاهش م

  هاي شیريافزایش تولید تلیسه و گسترش گله-2-1-2-5

 هايگوساله دیتول يشده برا تیجنس نییباشد استفاده از اسپرم تع يریش هايگله شیکه هدف افزا يدر موارد  

 يشتریب زانیماده به م هايگوساله X کروموزوم يحاو هايموارد با استفاده از اسپرم نیدارد.در ا تیماده مز

 نییانتخاب کرد عالوه بر آن استفاده از اسپرم تع اهآن نیرا از ب نیگزیجا هايسهیتوان تلیکه م شوندیم دیتول

 هايسهیتل يبعنوان گله یکیژنت لیپتانس نیبهتر جادیا يابزار مناسب برا کیبه عنوان  تواندیشده م تیجنس

 با گله گسترش و). 2012 همکاران، و زاده؛ خلج2011و همکاران،  نی(اسکرنس ردیمورد استفاده قرار گ نیگزیجا

از خارج از کشور خطر اشاعه  ایو  گرید هاياز گله سهیورود تل شودیانجام م ترعیکمتر در زمان سر نههزی

. شودیو...حذف م نهقرنطی ونقل،و مشکالت مربوط به حمل هانهیبعالوه هز کندیم شتریرا ب ریواگ هاييماریب

 دایمقاومت پ يحد اموجود بوده و ت هايدر معرض پاتوژن شوندیگله پرورش داده م خود که در هاییسهیتل

  یستیز یمنیاسپرم از نظر ا نیاستفاده از ا نبنابرای. باشند ترممکن است حساس یواردات هايسهتلی اما اندکرده

                                                
1.Genetic Evaluation  
2. Verification of genetic evaluation 
3. Generation Interval 



 

 

توان یم زیمازاد را ن هايسهی). تل1999 دل،ی؛ س2007؛ فترو، 2008همکاران،  و سیاست (دور تیاهم يدارا زین

 نییتع هايبا استفاده از اسپرم توانیگله نباشد هم م شیافزا هدفصادر کرد. اما اگر  گرید يبه کشورها

 ینیگزیجا زانیم شتریب ياریکرد و با حذف اخت دیتول يشتریب هايماده X کروموزوم يشده حاو تیجنس

و  نیبرتر از نسل قبل هستند (اسکرنس یکیاز لحاظ ژنت دیداد. چون افراد نسل جد شیماده را افزا يمولدها

  ).2012؛ خلج زاده و همکاران، 2011 ن،همکارا

  هاي خاص پرورشاجراي سیستم-2-1-2-6

اند گیري هرچه بیشتر آن پیشنهاد دادههاي مختلفی براي بهرهاین تکنیک محققان سیستم شدنبا فراگیر  

درصد  50توان اند که میها نیاز به بررسی بیشتري دارد برخی محققان پیشنهاد نمودهکاربرد تجاري آنکه البته 

درصدي که از  50هاي جایگزین تلقیح کرد و براي تامین تلیسه Xهاي حاوي کروموزوم گاوهاي برتر را با اسپرم

وهاي نژاد گوشتی تلقیح کرد و در گا Y کروموزوم يحاو يهااسپرمنظر ژنتیکی در سطح پایینی هستند با 

سیستم پرواربندي و تولید گوشت به کار گرفت اما محققان دیگري ثابت کردند این استراتژي به دو دلیل 

در گاوهاي پرتولید پایین  شده تیجنس نییاسپرم تع استفاده ازکاربردي نیست دلیل اول این که نرخ آبستنی با 

داند و دلیل دوم براي کاربردي نبودن استراتژي ناشی از شیردهی می است هاسلر علت این موضوع را استرس

ها و تولید شیر مادرانشان، زیاد هاي نر آمیخته، نسبت به نوع خالص آنذکرشده این است که ارزش گوساله

  ).2011و هاسلر، 2006هاسلر،  ؛2004نیست  (ویگل، 

  معایب استفاده ازاسپرم تعیین جنسیت شده -2-1-3

، آسیب به 15هاي باالي تفکیک و در نتیجه قیمت هر دوز اسپرم، سرعت پایین تفکیک، کاهش باروريهزینه   

ترین مشکالت مربوط به تکنیک استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده ها در حین فرایند تفکیک از مهماسپرم

ي فیزیکی و لیزر حرارت، صدمه هاي ناشی از رنگ آمیزي،باشند. کاهش باروري به علت کاهش غلظت و تنشمی

رغم تجهیزات تعیین جنسیت علی). 2009توربان،  ؛2008درحین فرایند تفکیک است (دیجارنت و همکاران، 

هاي باالیی دارد و کار ها نیز هزینهکارایی باال، بسیار پیچیده وگران قیمت هستند. نصب راه اندازي و سرویس آن

                                                
1. Reduced fertility 



 

 

 60شود. حدود متخصص نیاز دارد که خود موجب افزایش هزینه هر دوز اسپرم میهایی به افراد با چنین دستگاه

 شده با حیتلق يهاسهیتل در یآبستن درصد .شوندیم ختهیدور ر مانده و یباقها، تفکیک نشده درصد اسپرم

 دیخر نهیهز شیافزار که عالوه ب درصد)60 - 55 در برابر درصد40- 35( است شده کمترکیتفک يهااسپرم

 ؛2007، دلیس ؛2004، گلی(و شودتاخیر در آبستنی میموجب  یآبستن صیتشخو  نیتکنسهزینه  اسپرم،

. اما با وجود قیمت باال و باروري کمتر اسپرم تعیین جنسیت شده استفاده از آن سود )2008، گارنر و دلیس

هاي تولیدمثلی مربوط به آن دهد و نرخ آبستنی با این نوع اسپرم و برنامهخالص حاصله را افزایش می

کامپانیل و همکاران ،   ؛2010دهد (حسین زاده و همکاران، خصوصیات اقتصادي گله را تحت الشعاع قرار می

2013.( 

  : ي تعیین جنسیت شدههااسپرم استفاده ازمحدودیت -2-1-4

 زانینکته قابل توجه است که م نیا یولبا استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده کم است  یآبستن زانیم   

 ت،یجنس نییتع و هزینه باالي نییبه علت سرعت پا کند.کاهش پیدا می هابا استفاده از این اسپرم ییزاسخت

ضمن شود و در ینشده استفاده متیجنس نییتع يهانسبت به اسپرم حیهر دوز تلق يبه ازا يکمتر يهااسپرم

 هاهاي تعیین جنسیت شده در تلیسهمبا اسپر یآبستن زانیکه، م .دیآیم نییپا یآبستن زانیم استفاده از آن

. در باشدیدرصد م 60- 55 یا معمولی نشده تیجنس نییتع يهادر اسپرم که یدرصد بوده در حال 40-35

زایی ).در یک مطالعه نسبت گوساله1392(محمد دادپسند، تر است دیمف سهیدر تل هااسپرم نیاستفاده از ا جهینت

اسپرم  از طور قابل توجهی باالتره که ب محاسبه گردید درصد 6/89 شدهجنسیت در تلیسه با اسپرم تعیین

 نییتع يثابت شده برا شرو تنها.  )2014 همکاران، و آبداالی(هان باشدبه دست آمد میدرصد  50 کهمعمولی 

   .با فلورسانس استل شده فعا يهاسلول يروش جداساز Yو  X اسپرم يو جداساز تیجنس

  ههاي تعیین جنسیت شدتلقیح مصنوعی اسپرم -2-1-5

  شیري کاربردنژادي درگاوهاي اصالحارتقا برنامههاي تعیین جنسیت شده، براي تلقیح مصنوعی اسپرم     



 

 

 فصلی ومیزان آبستنی و طی آن  .)2012 همکاران، اصغرچالمه و ی(علاي موارد زیر انجام یافت در مطالعه دارد.

هاي صنعتی هلشتاین گاوداريهاي هاي تعیین جنسیت شده در تلیسهاسپرم16سود اقتصادي تلقیح مصنوعی 

گاوداري  هلشتاین از پنج واحد يراس تلیسه 200اطالعات مربوط به تلقیح در این تحقیق  شیراز ارزیابی شد.

 1388مانی بهار و مرتبه تلقیح در بازه ز صنعتی شیراز شامل نوع اسپرم (تعیین جنسیت شده یا معمولی) تاریخ

ها در فصول مختلف با اسپرم معمولی و تعیین و میانگین میزان آبستنی در تلیسه آوري شدجمع 1389تا بهار 

درصد  2/72هاي معمولی ها با اسپرممیانگین میزان آبستنی در تلیسهجنسیت شده، بطور مجزا محاسبه گردید. 

 که هاي تعیین جنسیت شده بودز میانگین میزان آبستنی با اسپرمداري بیشتر ابه طور معنی محاسبه شد که

    ).1391اصغرچالمه و همکاران،  علی( درصد به دست آمد 2/49

جنسیت شده بر تعداد تلقیح  تعیینهايسازي اثر استفاده از اسپرمشبیه-2-1-5-1

  منجر به آبستنی در گاوهاي شکم اول

تعداد تلقیح به ازاي هر آبستنی به علت اثر آن بر عملکرد تولیدمثلی، ژنتیکی و اقتصادي گله از اهمیت باالیی    

هاي تعیین جنسیت شده این صفت را چون اسپرمهاي تولیدمثلی همبرخوردار است. از طرفی استفاده از فناوري

اسپرم  از استفاده مستمرمستمر از اسپرم معمولی،  دهد. در یک مطالعه چهار روش (استفادهتحت تأثیر قرار می

فقط در تلقیح اول درحالی که در تلقیح هاي بعدي  شده تیجنس نییتع اسپرم استفاده از تعیین جنسیت شده،

و دوم و اسپرم معمولی در  اول حیدر تلق شده تیجنس نییاسپرم تع استفاده از از اسپرم  معمولی استفاده شود و

تلقیح هاي بعدي) از نظر تعداد تلقیح به ازاي آبستنی در تلیسه ها مورد مقایسه قرار گرفت نتایج نشان داد 

بیشتر از دیگر سناریوها بود  شده تیجنس نییاز اسپرم تعمستمر  استفادهمتوسط تعداد تلقیح در اثر 

  )1391حد شادپرور، ). (ساحره جوزي شالکورابی و عبداال33/1±2/4(

  

  

  

  
                                                

Artificial Insemination 1. 



 

 

مطالعات انجام یافته و گزارش نتایج توسط محققین مختلف در تلقیح  -2-5-1-2

  هاي تعیین جنسیت شدهاسپرم

، میانگین تعداد 17وضعیت عملکرد تولیدمثل یک گله به عواملی مانند، سن زایش اول، فاصله بین دو زایش   

هاي متولد شده، جایگزینی وحذف غیر اختیاري، ترکیب از گوسالههاي تلقیح، درآمد حاصل زایش در گله، هزینه

). عوامل مختلفی، 2006ي نسل، شدت و صحت انتخاب وابسته است (نیشیدا و همکاران،  سنی گله،  فاصله

دهد تعداد اسپرم موجود در ها وگاوهاي ماده تحت تأثیر قرار میجهت آبستن شدن را در تلیسه حیتلق تعداد

استفاده از اسپرم با  آبستن شدن است در نتیجه نرخ یاسپرم معمولکمتر از شده  تیجنس نییاسپرم تعهاي ویال

با  آبستن شدنکمتر است. دریک تحقیق گزارش شد که درصد  یاسپرم معمولنسبت به شده  تیجنس نییتع

همکاران،  (سیدل و است کمتر درصد 10 یشده نسبت به اسپرم معمول تیجنس نییاستفاده از اسپرم تع

. گارنر و سیدل درصد عنوان نمودند 20با این دو نوع اسپرم را  18محققین اختالف باروري .)1999

کمتر از گاوهاي ماده  هاسهیدر تل شده تیجنس نییاستفاده از اسپرم تعکاهش درصد باروري در اثر ).2003(

با استفاده و  درصد 58معمولی ه از اسپرم با استفاد را ها) متوسط نرخ آبستنی در تلیسه2004مولد است. ویگل (

با استفاده  را ینرخ آبستندرصد گزارش نمود. در یک تحقیق گزارش شد  37- 21 شده تیجنس نییتعاز اسپرم 

(اندرسون و بوده است درصد  21 شده تیجنس نییاسپرم تعبا استفاده از  درصد و 46 یاز اسپرم معمول

گاوهاي مربوط به  شده تیجنس نییاسپرم تع استفاده از درصد 75کردند محققین گزارش   .)2006همکاران، 

در این مطالعه متوسط  شکم اول بود يدرصد مربوط به گاوها 1/63 زانیم نیکه از ا ماده  شکم اول و دوم بود

درصد  39 شده تیجنس نییبا استفاده از اسپرم تع درصد و 56معمولی با استفاده از اسپرم  هاسهیتلنرخ آبستنی 

را دارد اختالف بین  یاسپرم معمولدرصد گیرایی  70 شده تیجنس نییتع گزارش گردید که نشان داد اسپرم

 اول تا پنجم يهاسیدر سرو شده تیجنس نییاسپرم تع و یها با استفاده از اسپرم معمولسهیدر تل نرخ آبستنی

   استفاده از ) سناریوهاي مختلف2007. اولینک و ولف ()2010(نورمن و همکاران درصد متغیر بود  20تا  14از 

                                                
1.Calving Interval 
1. Fertility 
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Abstract:   

The aim of this study was to investigate the genetic gain resulting from the integration of sexed semen and 

embryo transfer reproductive technologies in livestock units. In recent years, sexed semen has been commercially 

available and for breeding programs Race in dairy cows. The separation of sperms containing chromosomes x 

and y and its use for promoting breeding programs, especially in dairy cows, may be important because these 

types of sperm can be found in mass production of sex More desirable to be used The number of insemination per 

pregnancy is very important due to its effect on reproductive, genetic and economic performance of the herd. On 

the other hand, the researchers estimate that if the use of embryo transfer technique in female cattle as the mother 

of males, the rate of genetic progression due to increased number Male calves from female cows increase by 

14%, although this technique produces very few calves, but its impact is very high because the quality of the 

offspring produced by this technology is very high, the use of transfer embryo can be of the intensity of selection 

Increase in femals This is done by increasing the reproduction rate of superior cows genetically, in other words, 

increasing the selectivity of the famal If the sex semen with this technique is used, it can increase the intensity of 

selection and thereby increase the genetic gain. In this study, we use simulation methods to study the genetic gain 

resulting from the integration of reproductive technologies of embryo transfer and sex semen. To determine 

whether the use of sex sex sperm in the embryo transfer technique is affected Genetic achievement in dairy herds. 

For this purpose, the Visual Basic 6 program is used. To estimate the genetic progression after using the transfer 

embryo technique, the milk production rate of 305 days will be used. For this purpose, it is necessary to have a 

flock of suitable number of heifers, the first lacting cow and the second lacting cattle are simulated by designing 

the population by random sampling and using the Visual Basic 6 programming environment. The breeding value 

of the herd animals is also simulated with a standard genetic variation and, using the REL's reliability, the 

estimated breeding value (EBV) of the herd animals is simulated using the relevant formulas. Then, using 

estimated breeding values (EBV) and taking into account different strategies for combining the use of sex sorted 

sperm, and the transfer embryo technique, the genetic achievement rate was compared to that which was not 

utilized by the above techniques Takes. 
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