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 خالصه
 

 درجه ی سانتی گراد   4-5در دمای    (3و لیک    2، وان ومبیک 1این آزمایش، به ارزیابی رقیق کننده ها ی سکستون       
 برای نگهداری   ) درجه ی سانتی گراد اتاق     19-24دردمای  (  4قیق  کننده ها  ی سکستون و چادهوری    رو  ) یخچال

، )pHدرصد اسپرم زنده، میزان جنبایی اسپرم و         (قیق شده   رویژگی  های منی   . اسپرم خروس  های بومی پرداخت   
نمونه  های منی  .  ساعت پس از رقیق شدن، ارزیابی شد        24 و   6و نیز   ) زمان صفر (بی درنگ پس از رقیق شدن       

 ساعت، در بعد از ظهر به         24 و   6شده برای صفر،     و نگهداری   ) 2 به   1میلی لیتر، به نسبت      2/0(رقیق شده   
و تخم مرغ های آنها برای اندازه  گیری درصد       )  هفته 5هر هفته یک بار و در مجموع برای          ( مرغ  های بومی تلقیح    

تفاوت در میزان جنبایی اسپرم، درصد        . و درصد جوجه  دهی، جوجه کشی شدند       ) نطفه دار (تخم  های بارور   
 در نمونه  های منی نگهداری شده با رقیق  کننده  های          pHه  دهی، درصد اسپرم  های زنده و       باروری، درصد جوج  

با افزایش زمان نگهداری، ارزش فراسنجه  های اندازه  گیری شده، کاهش            . (P<0.0001)مختلف، معنی  دار بود     
 99 تا   91باروری  ( بودند   همه ی رقیق کننده   ها، برای رقیق کردن منی و تلقیح مصنوعی فوری، مناسب               . یافت
و نگهداری   چادهوری درنمونه های رقیق شده در رقیق کننده ی        )  درصد 2/1(و کمترین میزان باروری     ) درصد

باروری نمونه  های نگهداری شده در یخچال به طور معنی داری          .  ساعت، به دست آمد    24شده در دمای اتاق برای      
بیشترین درصد باروری اسپرم های نگهداری شده در       .  (P<0.01)ر بود   از نمونه  های نگهداری شده در اتاق بیشت      

با رقیق کننده  ی سکستون، به دست      %) 41( ساعت   24و  %) 77( ساعت   6 درجه ی سانتی گراد برای     5 تا   4دمای  
دهی    با  جوجه      (r=0.80 to 0.90)درصد اسپرم  های زنده و میزان جنبایی اسپرم  ها،  همبستگی  باالیی             .  آمد

، درصد  (r=0.65) نمونه های منی با میزان جنبایی اسپرم          pHهمبستگی  . (P<0.0001)کل  و باروری داشتند      
 . (P<0.0001)، نیز معنی دار بود (r=0.67) و باروری (r=0.71)اسپرم  های زنده 
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 مقدمه
استفاده موثر از اسپرم اضافي جنس نر را          تلقيح مصنوعي،   

  ايوانف براي اولين بار تلقيح مصنوعي را در            . ممكن مي  سازد 
مراحل تلقيح مصنوعي شامل     ). ١٧(پرندگان اهلي انجام داد       

اسپرم  گيري، ارزيابي نمونه، نگهداري و تلقيح است و استفاده از           
سزايي روش مناسب و دقت در انجام هر يك از مراحل، نقش ب              

نگهداري مني مهمترين   ). ٢(در موفقيت تلقيح مصنوعي دارد        
با توجه به فاصله زماني بين        . مرحله در تلقيح مصنوعي است     

اسپرم  گيري و تلقيح، داشتن يك محيط مناسب براي نگهداري           
). ١(اسپرم  ها، با استفاده از رقيق  كننده  ها، امكان  پذير مي  شود            

  هاي نمكي بافري هستند كه براي افزايش        رقيق  كننده  ها، محلول 
تقسيم آسان نمونه براي تلقيح، آسان شدن ارزيابي،        (حجم مني   

، زنده نگه داشتن اسپرم بيرون از         )حمل و نقل و تلقيح آسان       
 ).٨(بدن و افزايش تعداد تلقيح استفاده مي  شوند 

اسپرم  گيري به طور كارآمد با روش مالش شكمي   در   ماكيان،          
قلمون، مرغ شاخدار، قرقاول و بلدرچين و با قطع جريان مني            بو

). ١(به هنگام جفتگيري در اردك و غاز، انجام مي  شود                    
پيشرفت  هاي بسياري در زمينه توليد رقيق  كننده  هاي مني و            
روش  هاي نگهداري مني ماكيان انجام شده است اما روش اصلي           

 كه در سال     جمع آوري مني، همان روش مالش شكمي   است          
 ).٨( ابداع شد ١٩٣٠

در ساخت رقيق  كننده  ها و پيشرفت روش  هاي نگهداري براي        
مني ماكيان، تفاوت  هاي فيزيولوژيكي و نيازهاي متابوليكي             

ساخت رقيق  كننده  هاي  . اسپرم گونه  هاي مختلف، اهميت دارد      
جديد براي نگهداري طوالني مدت اسپرم، موجب افزايش و              

). ٨(آيي روش  هاي نگهداري مني در ماكيان مي  شود          بهبود كار 
نخستين بار از يك محيط داراي بافر         ) ١٠(فيليپس و الردي     

فسفات و زرده  ي تخم مرغ، براي رقيق كردن مني استفاده                
.  كردند كه در آن، باروري اسپرم براي چند روز حفظ شد                  

در % ٩١ درجه  ي سانتي  گراد و      ٢٥در دماي   % ٨٣باروري باالي   
 درجه  ي سانتي  گراد براي اسپرم خروس رقيق شده با            ٥دماي  

 دقيقه نگهداري    ٣٠ در مدت زمان       ١رقيق كننده  ي بلتسويل   
سكستون و فيوالس نشان دادند كه  باروري         ). ١٥(گزارش شد   

                                                                                    
1. Beltsville 

مني رقيق شده ي خروس با رقيق كننده ي بلتسويل، پس از               
ي سانتي  گراد،     درجه   ٥ ساعت نگهداري در دماي       ٢٤و  ٤صفر،  

از سويي،  بله بوآ و دي         ). ١٦(بود  % ٤٨و%٨٨،  %٨٨به ترتيب، 
ريويرز، باروري مني  رقيق شده ي خروس در رقيق كننده  ي               

 درجه  ي   ٤در دماي       ساعت نگهداري    ٢٤بلتسويل را پس از      
 ).٦( گزارش كردند%  ٧٢سانتي  گراد، 

براي  MEM٢هوارث از رقيق  كننده  هاي بلستويل، ليك و          
.  درجه  ي سانتي  گراد استفاده كرد      ٤١نگهداري مني در دماي       

  MEM ساعت نگهداري، باروري نمونه  ي داراي             ٦پس از     
بسيار باالتر از نمونه  هاي نگهداري شده با                  %) ٣/٩٠(

بود، اّما تفاوتي   %) ٩/١(و ليك   %) ٥/٣(رقيق  كننده  هاي بلتسويل   
سكستون، تفاوتي در    . )٩ (در درصد جوجه  دهي مشاهده نشد      

باروري مني رقيق شده با رقيق كننده  ي بلتسويل، در زمان  هاي           
 درجه  ي  ١٥ و    ٥ ساعت نگهداري در دماي         ٢٤ و    ٤صفر،  

 ساعت به طور    ٢٤سانتي  گراد مشاهده نكرد، اما باروري پس از          
 شيندلر و همكاران   ). ١٣(معني داري كمتر از گروه كنترل بود         

 و شير به    ٣با رقيق  كننده  هاي ليك، رينگر   مني خروس را    ) ١٢(
 درجه  ي  ١٠ يا ٤ ساعت در دماي       ٤ رقيق و براي       ١:٣نسبت  

 درجه  ي  ٤سانتي  گراد نگهداري كردند؛ كاهش باروري در دماي         
تنفس اسپرم،  .   ، كمتر بود   درجه ١٠سانتي  گراد نسبت به دماي      

كالرك و  . دبه دما وابسته است و با افزايش دما، افزايش مي  ياب           
اسپرم در مني   ) تحرك(، كمترين ميزان جنبايي      )٧(همكاران  

رقيق شده  ي خروس و بوقلمون با رقيق كننده  ي بلتسويل را در            
در بررسي هاي  .  درجه  ي سانتي  گراد مشاهده كردند      ٤١دماي  

، كاربرد رقيق كننده هاي بلتسويل و ليك، براي             )٩(هوارث  
 درجه  ي سانتي  گراد با      ٠-٥نگهداري مني خروس در دماي          

موفقيت همراه بود اما  اين رقيق كننده ها، توان حفظ باروري را             
 .  درجه  ي سانتي  گراد، نداشتند٤١در دماي 

كمترين شمار اسپرم مورد نياز براي دستيابي به باروري              
بهينه، به سن خروس، روش اسپرم  گيري، فاصله بين اسپرم  گيري         

تلقيح كننده و سازه  هاي ديگري بستگي        و تلقيح، مهارت فني      
 ميليون اسپرم، به     ٥٠سطح باالي باروري با تلقيح        ). ١(دارد  

دست آمد؛ هر چند كه تجربه  هاي پژوهشي و كاربردهاي صنعتي          

                                                                                    
2. Minimum essential medium 
3. Ringer 
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 ميليون اسپرم   ١٠٠تلقيح مصنوعي رويهمرفته، به استفاده از          
تانجا ). ١(درهر بار تلقيح مصنوعي پرندگان اهلي، انجاميده است         

اثر دوز تلقيح را بر طول دوره  ي باروري مرغ  هاي             ) ١٨(و گو    
سويه هاي گوشتي و تخمگذار بررسي كردند؛ طول دوره  ي               

 ٩/١٤ سي سي مني، به ترتيب      ٣/٠ و     ٢/٠باروري پس از تلقيح       
 روز بود، و دوز تلقيح و نژاد اثر معني داري بر طول                  ٣/١٥و  

نشان داد كه طول      ) ٢٠ (ويلكاكس. دوره  ي باروري داشتند   
دوره  ي باروري  مني خروس هاي سويه ي گوشتي، كمتر از سويه           

اثر تعداد اسپرم تلقيح شده را بر        ) ١٣(سكستون  . تخمگذار بود 
باروري مني رقيق شده به نسبت  هاي مختلف با استفاده از رقيق            
كننده  ي بلتسويل بررسي كرد؛ تعداد اسپرم الزم، براي دستيابي          

 ٣٠، براي مني نگهداري شده به مدت           %)٨٢(اروري باال    به ب 
 ٥٠ و   ٢٠ درجه  ي سانتي  گراد به ترتيب،      ٢٥ يا   ٥دقيقه در دماي    

 .ميليون بود
چندين سال است كه مركز مطالعات مرغ بومي فارس،               
وابسته به سازمان جهاد كشاورزي استان فارس،  برنامه  هاي              

، )١٣٨٤(و ضميري    و معمار    بهنژادي مرغ بومي   را اجرا مي  كند،     
به تازگي، تغييرات ويژگي  هاي اسپرم   و باروري خروس  هاي بومي           

بنابراين، دستيابي به رقيق  كننده  هاي    . نداين مركز را گزارش كرد    
مناسب، مي تواند در پيشرفت برنامه  هاي بهنژادي مرغ بومي،            

قيق  كننده  ها با توجه به   اين كه، نقش ر      . سهم بسزايي داشته باشد   
در حفظ باروري اسپرم خروس  هاي بومي   بررسي نشده، ضروري          
است كه رقيق  كننده  هاي مناسبي براي نگهداري اسپرم                
خروس  هاي بومي، به منظور افزايش سرعت پيشرفت برنامه  هاي         

  اين پژوهش در راستاي شناسايي        . بهنژادي، شناسايي شود   
اسپرم خروس  هاي بومي، به منظور     رقيق  كننده  هاي مناسب براي    

افزايش راندمان تلقيح مصنوعي و كاهش هزينه  هاي ناشي از             
در  اين پژوهش،  . باروري پايين اسپرم پس از نگهداري، انجام شد        

 ، كه بيشترين زمان نگهداري اسپرم              رقيق كننده    ٤اثر   
 ١٩-٢٤   و      ٤-٥خروس هاي بومي با باروري باال را در دماي            

 .نتي گراد ممكن سازد، بررسي شددرجه ي سا
 

 مواد و روش  ها 
 ماهه  ي بومي     ٧ خروس   ٢٠ مرغ و    ١٦٠در   اين پژوهش، از      

مرغ  ها و خروس  ها از گله  ي موجود در مركز              . استفاده شد 

براي . مطالعات مرغ بومي   فارس، به طور تصادفي انتخاب شدند          
 ٣دوره ي  خوكردن خروس ها به برنامه ي اسپرم گيري،  يك             

براي اطمينان از باقي      . هفته ي اسپرم  گيري، درنظرگرفته شد     
 هفته  ٦نماندن اسپرم زنده در دستگاه توليد مثلي، مرغ  ها پس از           

 تايي  ١٠ گروه   ١٦مرغ  ها به طور تصادفي به      . وارد آزمايش شدند  
 گروه ديگر براي تيمار  هاي     ١٥تقسيم شدند؛  يك گروه، شاهد و        

فاكتورهاي دما، نوع رقيق كننده و زمان            (مختلف آزمايش    
 ).١جدول (، درنظر گرفته شدند )نگهداري

 
 نشانه هاي اختصاري براي نمونه هاي مني از نظر نوع رقيق -١جدول 

 كننده، دما و زمان نگهداري اسپرم رقيق شده
زمان نگهداري 

 )ساعت(
٢دماي نگهداري ١رقيق كننده نمونه ي مني

٠ - A AC0 
 A AC6 يخچال ٦
 A AC24 يخچال ٢٤
٠ - B BC0 
 B BC6 يخچال ٦
 B BC24 يخچال ٢٤
٠ - C CC0 
 C CC6 يخچال ٦
 C CC24 يخچال ٢٤
٠ - C CR0 
 C CR6 اتاق ٦
 C CR24 اتاق ٢٤
٠ - D DR0 
 D DR6 اتاق ٦
 D DR24 اتاق ٢٤

 :برگرفته شده است) ١( تركيب شيميايي رقيق كننده ها، از اتچز -١
A: Lake and Ravie (1979) 
B: Van Wambeke (1972) 
C: Sexton (1977) 
D: Chaudhuri and Lake (1988) 

  درجه ي سانتي گراد و دماي اتاق بين          ٤-٥ دماي يخچال بين      -٢ 
 . درجه ي سانتي گراد متغير بود١٩-٢٤
 

از رقيق  كننده  هاي وان ومبيك، ليك و سكستون براي               
 درجه ي   ٤-٥( دماي يخچال       نگهداري مني خروس  ها در      

 و چادهوري براي      و از رقيق  كننده  هاي سكستون    ) گراد سانتي
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)  درجه ي سانتي گراد     ١٩-٢٤(نگهداري مني در دماي اتاق         
، در  )٢ به    ١به نسبت    (مني رقيق شده      ). ١(استفاده شد    

 ساعت پس از تهيه و نگهداري، و بعد از            ٢٤ و   ٦،  ٠زمان  هاي  
سي سي مني رقيق شده، به هر مرغ تلقيح           ٢/٠ظهر، به ميزان    

تخم مرغ  ها،  .   ميليون اسپرم زنده داشت    ٢٠٠شد كه نزديك به     
 روز پس از هر تلقيح، جمع آوري شدند و درصد باروري و             ٦ تا   ٢

بر پايه كل تخم مرغ و هم  چنين بر پايه تخم            (جوجه   دهي آنها      
 . محاسبه شد) مرغ هاي بارور

زمايش،  غلظت اسپرم، درصد اسپرم       در هر يك از مراحل آ      
ميانگين .  و ميزان جنبايي اسپرم نيز اندازه گيري شد         pHزنده،  

حجم مني و غلظت اسپرم هر خروس در هر نوبت، به ترتيب                
.  بيليون اسپرم در هر ميلي ليتر بود       ٨/١ ميلي ليتر و     ٧/٠برابر با   

 :فراسنجه  هاي اندازه  گيري شده، به شرح زير بودند
١- pH مني با استفاده از دستگاه pH رقم اعشار٢ متر تا  
  غلظت اسپرم در مني با استفاده از هيموسيتومتر-٢
 با ميكروسكوپ مجهز به صفحه گرمايي، و           جنبايي اسپرم -٣

با حركت بسيار    (٥تا  ) بدون حركت (در مقياس صفر     
 ).٥) (زياد

زين  نيگرو - درصد اسپرم زنده با روش رنگ آميزي با ائوزين         -٤
)٤.( 

 )درصد( باروري -٥
 )درصد( جوجه دهي -٦

داده هاي تكرار شونده   “داده  ها با روش آناليز واريانس براي         
، SAS برنامه  ي   Proc Mixed و با   استفاده از         ١”روي هر فرد  

 مقايسه شدند   (P=0.01)  آناليز و ميانگين   ها، با روش توكي       
 در آغاز به     داده هايي كه به شكل درصد بودند،                ). ١١(

Arcsinex                  ،تبديل و آناليز شدند، اما در اين مقاله 
 .ميانگين هاي تبديل نشده، گزارش شده اند

 
 نتايج

تفاوت در ميزان جنبايي اسپرم، درصد اسپرم هاي زنده،             
باروري، درصد جوجه دهي كل و درصد جوجه دهي نسبت به             

 .(P=0.0001)عني دار بود م) ٢جدول (تخم مرغ هاي بارور 

                                                                                    
1. Repeated measure ANOVA  

  ميزان جنبايي اسپرم-١
 ساعت نگهداري، در نمونه  ي     ٦ميزان جنبايي اسپرم، پس از      

CC6       بيشترين و در نمونه  ي DR6  ميزان جنبايي  .  كمترين بود
تفاوت CC6  و     BC6 با نمونه  هاي      DR6اسپرم در نمونه  ي      

هداري  ساعت نگ  ٢٤در بين نمونه  هاي مني      . داري داشت  معني
 و  CC24شده، بيشترين ميزان جنبايي اسپرم در نمونه  ي               

ميزان جنبايي  .  مشاهده شد   DR24كمترين آن در نمونه  ي        
اسپرم در نمونه  هاي نگهداري شده در يخچال به طور معني               

ميزان . داري بيشتر از نمونه  هاي نگهداري شده در دماي اتاق بود         
افزايش زمان نگهداري    جنبايي اسپرم در نمونه  هاي مني با           

تمام نمونه  هاي مني كه بي درنگ پس از رقيق            . كاهش يافت 
شدن تلقيح شدند، ميزان جنبايي باالتري نسبت به نمونه  هايي           

روند كاهش  .  ساعت نگهداري شدند    ٢٤ و   ٦داشتند كه براي     
ميزان جنبايي اسپرم در نمونه  هاي مني نگهداري شده در                

اي مني نگهداري شده در دماي اتاق         يخچال، كمتر از نمونه  ه    
 ساعت نگهداري   ٢٤ميزان جنبايي اسپرم نمونه  هاي مني        . بود

شده در دماي اتاق، به طور معني داري از ديگر نمونه  هاي مني              
 نمونه  ي مني همبستگي    pHميزان جنبايي اسپرم با     . كمتر بود 

 ).٣جدول (مثبت و معني داري نشان داد 
 زنده درصد اسپرم  هاي -٢

 به طور معني داري درصد اسپرم زنده كمتري         DR6نمونه  ي  
 و  CC6بين نمونه  ها  ي   .  داشت AC6 و   CC6نسبت به نمونه  هاي    

CR6      در بين نمونه  هاي مني     .  تفاوت معني داري مشاهده نشد
 ساعت نگهداري شده، بيشترين درصد اسپرم زنده در                ٢٤

) ٩/٣٥ (DR24نه  ي  و كمترين آن در نمو    ) ٤/٧٥ (CC24نمونه  ي  
 ساعت  ٢٤درصد اسپرم  هاي زنده در نمونه  هاي        . مشاهده شد 

 ساعت  ٢٤نگهداري شده در دماي اتاق نسبت به نمونه  هاي              
نگهداري شده در يخچال، به طور معني داري كمتر بود و فقط              

CR24    با BC24      درصد اسپرم  هاي  .  تفاوت معني داري نداشت
نگهداري شده به طور معني داري        ساعت   ٦زنده در نمونه  هاي    

. كمتر از نمونه  هاي بالفاصله تلقيح شده پس از رقيق كردن بود            
 نمونه  ي مني همبستگي مثبت و       pHدرصد اسپرم  هاي زنده با      

 ). ٣جدول (معني داري نشان داد 
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  هاي توليد مثليبر ويژگي ) نمونه ي مني(  تاثير نوع رقيق كننده، زمان نگهداري و دماي نگهداري -٢جدول 
 ) انحراف معيار±ميانگين ( خروس  هاي بومي 

جوجه دهي نسبت به 
 باروري (%)جوجه دهي كل  (%)تخم  هاي بارور 

(%) 
 اسپرم زنده

 pH ميزان جنبايي اسپرم (%)
 نمونه  ي
 ١مني

a 
١١/٧٨±٢٧/١٧ 

ab 
٣٠/٨٧±١٧/١٢ 

ab 
٢٤/٩٣±٤٤/٢ 

a 
٣٥/٩٤±٨٦/٢ 

ab 
٤٧/٤±٤١/٠ 

ab 
٠٥/٧±٢٠/٠ AC0 

a 
٤٤/٧٦±٠٠/١٧ 

abcde 
١٠/٦٦±٢٨/١٨ 

cd 
٠٩/٦٩±١٨/٢ 

bcd 
٦٩/٨٣±٨٦/٢ 

abcd 
٦٤/٣±٣٦/٠ 

de 
٥٨/٦±٢١/٠ AC6 

a 
٩٥/٧٨±١٩/١٥ 

def 
٣٥/٣٣±٠٨/٦ 

e 
٢٨/٣٤±٥٥/٤ 

def 
٥٨/٧١±٨٤/٢ 

cd 
٦٨/٢±٤١/٠ 

ef 
٤٥/٦±١٦/٠ AC24 

a 
٥٥/٦٦±٨٥/٢٦ 

abcd 
٢٨/٧٣±٤٠/٣٠ 

ab 
٥٧/٩٠±٨٠/٤ 

a 
٩٩/٩٣±٦٧/٤ 

ab 
٤٧/٤±٤١/٠ 

ef 
٤٤/٦±١٧/٠ BC0 

a 
٧٢/٨٦±٨٢/١٠ 

abcde 
٤٧/٧٣±٨٤/١١ 

cd 
٠٥/٦٨±٤٣/٤ 

bcde 
٥٥/٨٢±٣٩/٤ 

abc 
٩٢/٣±٤٦/٠ 

ef 
٣٠/٦±٠٢/٠ BC6 

a 
٨١/٨٤±٤٠/٩ 

ef 
١٨/٢٨±٧٣/٦ 

e 
٨٨/٢٦±٣٩/٦ 

fg 
٤٦/٦٧±٠٦/٢ 

cd 
٨٣/٢±٤٧/٠ 

f 
١٨/٦±٠٥/٠ BC24 

a 
٠٥/٨٣±٦٥/١٢ 

a 
٩٠/٩٢±٧٥/٩ 

a 
٦٠/٩٤±٤٣/٣ 

a 
٤٥/٩٤±٨٩/١ 

a 
٦١/٤±٤٨/٠ 

a 
٣٣/٧±٠٥/٠ CC0 

a 
٥٢/٨٧±٩٠/١٣ 

abc 
٤٦/٨٣±٢١/١٢ 

bc 
٠٧/٧٧±١٧/٤ 

bc 
٧٨/٨٤±٧٣/٢ 

abc 
٩٤/٣±٦٨/٠ 

abc 
٩٩/٦±١٠/٠ CC6 

a 
٨١/٦٣±١١/٢٠ 

ef 
٦٤/٣١±٧٦/٨ 

e 
٦٦/٤٠±٤٧/٤ 

cdef 
٣٦/٧٥±٠٥/٢ 

bcd 
٢٥/٣±٤٨/٠ 

bcd 
٨٨/٦±١٣/٠ CC24 

a 
٤٦/٨٥±٧٥/١٣ 

a 
٦٧/٩٤±٩٣/١١ 

a 
٧٢/٩٨±٢٢/١ 

a 
٥٧/٩٥±٢٠/١ 

ab 
٤٧/٤±٤١/٠ 

a 
٣٥/٧±٠٥/٠ CR0 

a 
٢٨/٧٩±٧٤/٢٣ 

bcde 
٧٢/٤٩±٧٠/١٣ 

de 
٢٥/٥١±٠٧/٤ 

cde 
٧٨/٨٠±٧٩/٢ 

abcd 
٥١/٣±٢٦/٠ 

cde 
٦٢/٦±٠٢/٠ CR6 

ab 
٢٢/٣٢±١٠/٤٣ 

fg 
٥٦/٤±٣٤/٤ 

fg 
٦٦/١٤±٤٦/٢٣ 

g 
٠٣/٥٣±٩٨/٦ 

e 
٨١/٠±٥٤/٠ 

bcd 
٩١/٦±٣٤/٠ CR24 

a 
٦١/٧٣±٨٧/٢٧ 

abc 
٩٦/٧٥±٧١/٢٤ 

ab 
٤٤/٩١±٨٩/٢ 

ab 
٨٢/٩١±٧٧/٣ 

a 
٦١/٤±٤٨/٠ 

a 
٣١/٧±١٦/٠ DR0 

a 
٥٦/٧٠±١٨/٢٤ 

cdef 
٩٦/٣٥±٢٠/١٣ 

e 
٦٤/٤٠±٢٢/٣ 

ef 
٠٣/٧١±٤١/٣ 

d 
٤٣/٢±٢٧/٠ 

f 
١٠/٦±٠٣/٠ DR6 

b 
٠ 

g 
٠ 

g 
١٨/١±٦٣/٢ 

h 
٨٧/٣٥±٧٠/٤ 

e 
٠ 

g 
٢٧/٥±٢٠/٠ DR24 

a, b, c, d, e, f, g, h :توكي،(نند دارند، از نظر آماري تفاوت معني دار ندارند در هر ستون، ميانگين هايي كه حرف يا حروف هما P>0.01 ( 

  را ببينيد١براي ويژگي  نمونه ها، جدول -١
 

 مني  با درصد اسپرم زنده، pH  * ضريب همبستگي-٣جدول 
 جنبايي اسپرم، باروري  و جوجه دهي در ماكيان بومي

   pH تعداد
 (%)اسپرم زنده  ٧١/٠ ٦٠
 جنبايي  ٦٥/٠ ٦٠
 (%)باروري  ٦٧/٠ ٧٥
 (%)جوجه دهي كل  ٥٩/٠ ٧٥
 (%)جوجه دهي نسبت به تخم هاي بارور  ٣٨/٠ ٧٥

*: P< 0.0001 

  باروري-٣
  CR0بين نمونه  هاي مني كه بي درنگ تلقيح شدند،  نمونه            

داراي كمترين  ) ٦/٩٠ (BC0داراي بيشترين و نمونه       ) ٧/٩٨(
در .  آنها معني دار نبود    درصد باروري بود اما تفاوت بين باروري       

 ساعت نگهداري شده، بيشترين درصد باروري در           ٦نمونه  هاي  
) ٧/٤٠ (DR6و كمترين آن، در نمونه  ي       ) ١/٧٧ (CC6نمونه  ي  

 ساعت نگهداري   ٦باروري نمونه  هاي   . (P< 0.01)مشاهده شد   
 ساعت ٦شده در يخچال، به طور معني داري بيشتر از نمونه  هاي           



 ١٣٨٤، سال ٣، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٦٠٨

نمونه  هاي مني كه بي درنگ     . ه در دماي اتاق بود     نگهداري شد 
تلقيح شدند، نسبت به ديگر نمونه  ها، بيشترين باروري را                 

 ساعت،  بجز نمونه  ي     ٦نمونه ها ي  نگهداري شده براي       . داشتند
CC6  ،          باروري كمتري نسبت به نمونه  هايي داشتند كه بي درنگ 

روري در نمونه  هاي   اثر زمان نگهداري بر كاهش با      . تلقيح شدند، 
نگهداري شده در دماي اتاق بيشتر از نمونه  هاي نگهداري شده            

باروري، همبستگي بااليي با درصد اسپرم زنده،        . در يخچال بود  
 ).٤و  ٣ جدول  هاي(  مني داشتpH و  ميزان جنبايي اسپرم

 
 درصد اسپرم زنده و ميزان جنبايي * ضريب همبستگي-٤جدول 

  و جوجه دهي در ماكيان بومياسپرم با  باروري

 تعداد
ميزان جنبايي 

 اسپرم
درصد 

اسپرم زنده  

 (%)باروري  ٩٢/٠ ٨٩/٠ ٦٠
 (%)جوجه دهي كل  ٨٢/٠ ٨٤/٠ ٦٠
 (%)جوجه دهي نسبت به تخم  هاي بارور  ٥٦/٠ ٦٣/٠ ٦٠

*: P< 0.0001 
 
  درصد جوجه دهي كل-٤

و ) ٧/٩٨ (CR0بيشترين درصد جوجه  دهي كل در نمونه  ي        
 به  CR24نمونه  ي  .  مشاهده شد ) صفر (DR24كمترين آن در       

طور معني داري درصد جوجه  دهي كمتري نسبت به نمونه  هاي           
تفاوت معني  داري بين     . نگهداري شده در يخچال داشت         

با افزايش زمان     .  مشاهده نشد    CR24 و     CC24نمونه  ها ي   
 ساعت  ٢٤نمونه  هاي  . نگهداري، درصد جوجه دهي كاهش يافت     

 ٦نگهداري شده در يخچال تفاوت معني داري با نمونه  هاي               
 ساعت نگهداري   ٢٤ساعت نگهداري شده، نداشتند اما نمونه  هاي       

 ساعت  ٦شده در دماي اتاق، تفاوت معني  داري با نمونه  هاي             
درصد جوجه دهي كل با درصد اسپرم        . نگهداي شده، داشتند   

مني همبستگي مثبت و      pHزنده، ميزان جنبايي اسپرم و           
 ).٤ و٣جدول هاي (معني داري داشت 

  درصد جوجه دهي تخم مرغ  هاي بارور-٥
بين نمونه  هاي مني رقيق شده، تنها درصد جوجه دهي              

DR24         اثر افزايش  .  به طور معني داري كمتر از ديگر نمونه  ها بود
. زمان نگهداري بر كاهش درصد   جوجه دهي، معني دار نبود             

جوجه دهي براي زمان  هاي مختلف نگهداري نمونه مني،         درصد    

، CC6  ،BC6  ،CR0تفاوت معني داري نشان نداد؛  نمونه  هاي          
BC24    و CC0           به ترتيب، داراي بيشترين درصد جوجه دهي 
 نمونه مني، و     pHاين فراسنجه با درصد اسپرم زنده،          . بودند

ميزان جنبايي اسپرم همبستگي مثبت و معني داري داشت              
 ). ٤ و ٣جدول  هاي (
٦- pHنمونه  هاي مني  

.  نمونه  هاي مني كاهش يافت    pHبا افزايش زمان نگهداري،     
 در نمونه  هاي نگهداري شده در دماي اتاق           pHميزان كاهش    

 pHتفاوت  . بيشتر از نمونه  هاي نگهداري شده در يخچال بود          
.  بود  معني دار  CC24 معني دار نبود اما با       CC6 با   CC0نمونه  ي  
 تفاوت معني داري نداشت اما       AC24 و   AC6 با   AC0نمونه  ي  

 در نمونه  ي   pH.  معني  دار بود  AC24 و   AC6 نمونه  ي   pHتفاوت  
DR              با گذشت زمان به طور معني داري كاهش يافت به طوري 
 تفاوت معني داري     DR24 و    DR0  ،  DR6 نمونه هاي    pHكه  

 .داشتند
 

 بحث 
نمونه  هايي ديده شد كه بي درنگ      بيشترين درصد باروري در     

با افزايش زمان نگهداري،      . پس از رقيق شدن، تلقيح شدند        
تفاوت معني داري در باروري نمونه  هاي        . باروري كاهش يافت   

 ديده  C و    A،Bنگهداري شده در يخچال، بين رقيق  كننده  هاي         
) ١جدول  ( رقيق كننده     ٣به نظر مي  رسد كه توان اين         . نشد  

استفاده از رقيق     . حفظ ميزان باروري يكسان است        براي   
 تفاوتي در باروري نمونه  هاي نگهداري شده        D و   Cكننده ها  ي    

 و  CR6 با   CC6مقايسه ي باروري نمونه  ي    . در اتاق،   ايجاد نكرد   
CC24   با CR24          نشان داد كه باروري نمونه  هاي نگهداري شده 

نه  هاي نگهداري شده در    در اتاق، به طور معني داري كمتر از نمو        
ضريب همبستگي باالي باروري با درصد اسپرم  هاي        . يخچال بود 

، نشان داد كه     )٨٩/٠(و ميزان جنبايي اسپرم  ها      ) ٩٢/٠(زنده  
مي توان با بررسي درصد اسپرم  هاي زنده و يا ميزان جنبايي               
اسپرم  ها در نمونه هاي مني خروس هاي بومي، برآوردي از باروري         

باروري نيز همانند ميزان جنبايي اسپرم  ها      . ه، به دست آورد   نمون
و درصد اسپرم  هاي زنده، در نمونه  هاي بالفاصله تلقيح شده              

.  ساعت بود   ٢٤ و    ٦بيشتر از نمونه  هاي نگهداري شده براي          
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، نسبت به نمونه هاي     pHباروري نمونه هاي داراي تغييرات كم       
كه نشان دهنده ي اهميت     ، بيشتر بود  pHداراي تغييرات زياد     

 در خالل نگهداري نمونه ي مني رقيق شده است؛             pHحفظ  
  نشان   pHهرچند كه ضريب همبستگي بين درصد باروري و            

 درصد واريانس هاي   ٥٠ اندكي كمتر از     pHمي دهد كه تغييرات     
با افزايش زمان   . باروري و درصد اسپرم زنده را دربر مي گيرد          

ني كاهش يافت كه ناشي از توليد          نمونه  هاي م  pHنگهداري،  
در نمونه  هايي كه   ). ٧(اسيد الكتيك به وسيله  ي اسپرم    است          

 كمتري داشتند، تغييرات كمتري نيز در              pHتغييرات      
 همبستگي داشتند، مشاهده شد و         pHفراسنجه  هايي كه با      

انتظار مي رود كه نگهداري نمونه  هاي مني در يخچال، موجب            
نيز  نشان داد كه     ) ٢٠(ويل كاكس   .    شود pH كاهش كمتري در  

 ٢٥ درجه  ي سانتي  گراد نسبت به          ١٠ دردماي    pHكاهش  
 . درجه  ي سانتي  گراد كمتر بود

با افزايش زمان نگهداري، تفاوت معني داري در ميزان               
به نظر مي  رسد كه نگهداري        . جوجه  دهي كل مشاهده نشد     

غييري در  اين فراسنجه   ايجاد    نمونه  هاي مني در اتاق يا يخچال، ت      
 رقيق كننده،    ٤مي  توان گفت كه، با استفاده از هر           . نمي  كند

زمان نگهداري، دماي    . درصد جوجه  دهي كل، يكسان مي ماند      
نگهداري و نوع رقيق كننده، موجب تفاوت معني داري در درصد           

با توجه به همبستگي      .   جوجه  دهي تخم مرغ    هاي بارور، نشد       
يين درصد اسپرم  هاي زنده و ميزان جنبايي اسپرم با درصد              پا

جوجه  دهي تخم مرغ  هاي بارور، مي  توان گفت كه، كاهش درصد          
در اثر زمان، دما و      (اسپرم  هاي زنده و ميزان جنبايي اسپرم  ها         

، موجب كاهش معني داري در درصد              )نوع رقيق كننده    
 . جوجه دهي نمي  شود

ه در حفظ درصد اسپرم  هاي زنده،        رقيق كنند  ٣قدرت هر   
به هنگام نگهداري نمونه  هاي مني در اتاق، كاهش          . يكسان بود 

 Cدرصد اسپرم زنده  ي نمونه  ي رقيق شده با رقيق كننده ي              
، كمتر بود و     Dنسبت به نمونه  ي رقيق شده با رقيق كننده  ي           

 مي  توان گفت كه هنگام نگهداري نمونه  ها دردماي اتاق، درصد          
 باالتر  Cاسپرم  هاي زنده در نمونه  ي رقيق شده با رقيق كننده ي         

نمونه  هايي .  خواهد بود  Dاز نمونه  ي رقيق شده با رقيق كننده  ي        
 كمتري در طول مدت نگهداري داشتند،  درصد         pHكه تغييرات   

 .  اسپرم  هاي زنده بيشتري نيز داشتند

بومي در  يافته هاي باروري مني رقيق شده ي خروس هاي          
رقيق كننده ي بلتسويل، با نتايج ديگر پژوهشگران، هماهنگ            

مني خروس هاي  ) ١٦(براي نمونه، سكستون و فيوالس        . است
به نسبت  (نژاد تخمگذار را با استفاده از رقيق كننده  ي بلتسويل           

باروري .  درجه  ي سانتي  گراد نگهداري كردند      ٥در دماي    ) ١:٤
 ساعت نگهداري   ٢٤قيح شده و نمونه  ي     براي نمونه  ي بالفاصله تل   

) ٧(كالرك و همكاران     .   درصد بود  ٥٠ و   ٨٧شده به ترتيب،     
مني خروس هاي نژاد گوشتي را با استفاده از همين رقيق كننده           

 درجه  ي سانتي  گراد نگهداري كردند؛      ٥در دماي   ) ١:٥به نسبت   (
.  درصد بود    ٧٥ ساعت نگهداري اسپرم،         ٦باروري پس از       

مني خروس را با رقيق كننده ي         ) ١٩( ووست و لينس ترا     وان
 درجه  ي سانتي  گراد     ٥در دماي     ) ١:١به نسبت     (بلتسويل   

همانند يافته هاي خروس هاي بومي فارس،          . نگهداري كردند 
درصد اسپرم  هاي زنده و جنبايي اسپرم  ها با افزايش زمان                

ه در  باروري و درصد اسپرم  هاي زند       . نگهداري كاهش يافت   
نمونه ي بالفاصله تلقيح شده، همانند خروس  هاي بومي  فارس           

 ساعت نگهداري، ميزان باروري و درصد          ٢٤بود، اما پس از       
بيشتر از   )  درصد  ٩٢ و     ٦٥به ترتيب،     (اسپرم  هاي زنده     

 . خروس  هاي بومي   فارس بود
در خروس  هاي نژاد تخمگذار نيز      ) ١٤(يافته هاي سكستون   

اين پژوهش هماهنگ است كه درآن،  باروري مني          با يافته هاي   
، براي  )١:٢به نسبت    (رقيق شده با رقيق كننده  ي بلتسويل          

 ساعت نگهداري شده    ٢٤نمونه  ي بالفاصله تلقيح شده و نمونه  ي       
.  درصد بود  ٤٤ و   ٨٥ درجه  ي سانتي گراد به ترتيب،       ٥در دماي   

ق شده ي   باروري مني رقي     )٧(از سويي، كالرك و همكاران        
به نسبت  (خروس  هاي نژاد تخمگذار در رقيق كننده  ي بلتسويل         

 درصد گزارش كردند كه     ٦١ ساعت نگهداري،    ٦را پس از    ) ١:٥
 ساعت نگهداري شده    ٦بيشتر از باروري مني خروس  هاي بومي،       

در  اين دما بود؛ به دليل تفاوت هاي نژادي، مديريت و نسبت               
اما ميزان  . قي به نظر مي  رسد     ،  اين اختالف منط    رقيق كردن 

 ٢٥ ساعت نگهداري در دماي       ٦جنبايي به دست آمده پس از        
درجه  ي سانتي  گراد همانند يافته هاي به دست آمده از                  

همانند يافته هاي اين پژوهش،  ويل      . خروس  هاي بومي   فارس بود   
نيز تفاوت معني داري در جوجه دهي، در اثر رقيق          ) ٢١(كاكس  

 .ه  هاي مني مشاهده نكردكردن نمون



 ١٣٨٤، سال ٣، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٦١٠

 نتيجه گيري پاياني 
 همه ي رقيق كننده  هاي بررسي شده در اين پژوهش،             -١

براي رقيق كردن مني خروس  هاي بومي   و تلقيح مصنوعي               
 تا  ٩١فوري، مناسب بودند؛ و دامنه ي تغييرات باروري آنها، بين           

 . درصد بود٩٩
 شده در     بيشترين درصد باروري اسپرم هاي نگهداري        -٢

 ٢٤و  %) ٧٧( ساعت   ٦ درجه ي سانتي گراد براي      ٥ تا   ٤دماي  
. با رقيق كننده  ي سكستون، به دست آمد            %) ٤١(ساعت   

 تا  ١٩ ساعت و در دماي       ٦نگهداري اسپرم در سكستون براي       
 ٥٠ درجه ي سانتي گراد، موجب حفظ باروري به ميزان               ٢٤

 . درصد شد
 داري اسپرم در دماي  هيچ يك از رقيق كننده ها براي نگه-٣

 ساعت، مناسب    ٢٤  درجه ي سانتي گراد به مدت          ٢٤ تا    ١٩
در اين شرايط، ميزان باروري براي رقيق كننده  ي              . نبودند

 ٢/١  درصد و براي رقيق كننده  ي چادهوري،              ١٥سكستون،  
 .   درصد بود

 با توجه به همبستگي باالي باروري با ميزان جنبايي               -٤
، مي  توان  )٩٢/٠( نيز با درصد اسپرم  هاي زنده        و  ) ٨٩/٠(اسپرم  

  ، از ميزان جنبايي و يا        براي ارزيابي باروري خروس  هاي بومي      
 . درصد اسپرم  هاي زنده، بهره گرفت

 
  سپاسگزاري

از مسئولين محترم معاونت امور دام و مركز مطالعات مرغ             
 بومي سازمان جهاد كشاورزي استان فارس، براي تامين مرغ و            

 .خروس و خوراك، سپاسگزاري مي شود
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SUMMARY 
 
An experiment was conducted to investigate the effectiveness of several diluents for 

storing native chicken sperm at either 4-5 °C (Sexton; Van Wembeke; and Lake and 
Ravie diluents) or room temperature (19-24°C) (Chaudhuri and Lake; and Sexton 
diluents). Seminal charactristics (% live sperm, sperm motility and pH) were determined 
immediately upon dilution (Time 0) and at 6 and 24 h after storage. An aliquot (0.2 ml) 
of diluted semen (1:2 ratio) stored at 0, 6 and 24 h was inseminated in the afternoon. 
Each hen was inseminated once a week for 5 weeks while eggs being collected for 
determination of fertilizability and hatchability. Diluent type, storage time, and storage 
temperature significantly affected sperm motility, % live sperm, pH, % fertile eggs and 
% hatchability of incubated eggs. Sperm motility, % live sperm, % fertile eggs and % 
hatchability were significantly higher for the semen stored at 4-5 °C as compared with 
storage at room temperature. Storage time adversely affected the parameters under 
investigation. All diluents were suitable for immediate insemination after dilution (91 to 
99% fertlity), and the lowest fertility (1.2%) was found in hens inseminated with 
Chaudhuri and Lake,s diluent stored for 24 h at room temperature. Fertility of diluted 
semen samples stored at 4-5 °C was higher than that of samples stored at room 
temperature. Compared with other diluents, Sexton resulted in higher fertility levels for 
the sperms that were stored at 4-5 °C for either 6 h (77%) or 24 h (41%). Correlation 
coefficients of sperm motility (or % live sperm) with % fertile eggs and % hatchability 
of incubated eggs were high (r=0.80 to 0.90) and significant (P<0.0001). The correlation 
coefficients of pH of diluted semen with sperm motility (r=0.65), % live sperm (0.71) 
and of fertility (r=0.67) were also significant (P<0.0001).  
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