دوره   18شماره   3پاییز 1395
صفحههای 583-591

اثر سطح باروری و رقیقکننده اسپرم بر خصوصیات تولیدمثلی خروسهای
بومی و آرین ایران
4

افروز کمالی سنگانی ،1علی اکبر مسعودی ،*2رسول واعظ ترشیزی ،3مرتضی شریفینیا ،4علیرضا عیوضی ،4مجید فرهی 4و بهزاد رجبی مرند
 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران  -ایران
 .2استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران  -ایران
 .3دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران – ایران
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران  -ایران
تاریخ وصول مقاله1394/06/12 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/12/02 :

چكيده
کاه

باروری خروس دکی از اولین عوامل محدودکننده دستیابی به بیشتردن میزان جوجهدرآوری است .هدف از انجام تحقیق هاضر،

بررسی سطح باروری خروسهای بومی ارومیه و یدن آردن با استفاده از رقیقکننده منژی (بلتسژودل و شژیر) بژود .بژرای اجژرای ادژن
تحقیق ،تحرک منی  ۱۳۳قطعه خروس با استفاده از نرمافزار  CASAبررسی شد و خروسها بژر اسژاس میژانگین هرکژت اسژپرم آنهژا
نسبت به میانگین جمعیت ،به گروههای با باروری زداد و کم دستهبندی شدند .اسپرم خروسهای هر سوده ،هژر هفتژه بژه شژ

مژر

تلقیح و نطفهداری و جوجهدرآوری تخمها بررسی شدند .تفاوت معنیداری در هجم منی هر سوده وجود داشژت ( .)P>0/05تفژاوت
معنیداری در غلظت اسپرم خروسهای دو سوده و سطوح مختلو باروری مشاهده نشد .خروسهای بژومی بژا سژطح بژاروری زدژاد
بیشتردن درصد اسپرمهای زنده را داشتند ( .)P>0/05نطفهداری و جوجهدرآوری خروسهای آردژن در مقادسژه بژا بژومی بژایتر بژود

( .)P>0/05همچنین ،نطفهداری و جوجهدرآوری با استفاده از رقیقکننده بلتسودل بژایتر از شژیر بژود ( .)P>0/05بژا توجژه بژه نتژادج
هاصل ،رقیق کننده اسپرم بلتسودل میتواند برای بهبود درصد باروری پرندگان در مزاری پرورش طیور در روش تلقیح مصنوعی بهکار
رود.
كلیدواژهها :خروس ،منی ،CASA ،نطفهداری ،جوجهدرآوری

* نودسنده مسئول

Email: masoudia@modares.ac.ir
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مقدمه

کاه

علیرغم انتخاب طی چنددن نسژل خژروسهژا بژه منظژور

بهبود عملکرد تولیدمثلی پرندگان تجاری ،نقژ

بهبود صفات تولیدی ،تیثیر معنیداری بر قدرت بژاروری و

بهبود عملکرد واهژدهای تجژاری پژرورش طیژور دارد .از

صفات تولیدمثلی آنها مشاهده نشده است ] .[۱0در مقابژل،

طرف ددگر ،امروزه برای بهبود وضعیت تولیدمثل پرنژدگان

نر صفات تولیدی و همبستگی منفی ادژن

شرکتهای بژزرگ اصژالح طیژور اقژدام بژه آمیختژهگژری

باروری خژروس مشژکل

سودههای پرتولید و بومی برای دستیابی به طیور با قابلیژت

اساسی گله میباشد ] .[6ساینه  ۱۸/75دیر هزدنژه اضژافه

پرورش آزاد کردهانژد .در صژورت اسژتفاده از ادژن روش،

باروری ناشی از انتخژاب بژه

بژژرای دسژژتیابی بژژه عملکژژرد مناسژژب در آمیختژژههژژا ،بادژژد

صنعت پرورش جوجههای گوشتی وارد میشود ] .[۱۸هژر

وداگیهای هر دک از والددن که در آمیختژهگژری اسژتفاده

پرنده نر در سطح یدن میتواند بژر عملکژرد ۴۸،750،000

میشوند به درستی شناسادی شود .هدف از انجام پژاوه

جوجژژه گوشژژتی تژژیثیر بگژژذارد .بنژژابرادن ،اگژژر در صژژفات

هاضر ،بررسی و مقادسه میژزان بژاروری خژروسهژای دو

تولیدمثلی ادن خروس هتی بژه انژدازه پژنج درصژد بهبژود

سوده بومی ارومیه و یدن آردن است.

به دلیل افزاد

صفات با باروری ،امروزه کاه
به ازای هر  ۱/۳درصد کاه

هاصل شود ،بی

نسبی قدرت تولیژدمثل پرنژدگان شژده اسژت .لژذا،
مهمژی در

از سه تن در تولید نهادی گوشت بهبژود

هاصل خواهد شد ] .[2از ادنرو کاه
دکی از عوامل قوی در کاه

بژاروری خژروس

مواد و روشها

جوجه درآوری گله میباشد.

در تحقیق هاضژر 72 ،قطعژه خژروس بژومی ارومیژه و 6۱

انتخاب پرندگان دارای قدرت باروری زدژادتر ،تژیثیر قابژل

قطعه خروس یدن تجاری آردن ،در سژالن پژرورش طیژور

مالهظهای بر پیشژرفت ژنتیکژی ،سژود خژال

ادستگاه تحقیقات طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیژت

و کژاه

قیمت نهادی مر بژرای مصژرف کننژدگان خواهژد داشژت.

مژژدرس پژژرورش داده شژژد .طژژول مژدت روشژژنادی سژژالن

امروزه تلقیح مصژنوعی بژه عنژوان دژک روش متژداول در

نگهداری خروسها  ۱6ساعت در روز بژود .بژا توجژه بژه

صنعت پرورش طیور مورد استفاده قژرار مژیگیژرد کژه بژا

ادنکه در مطالعات مقادسهای ناادهای مختلو ،از دژک نژوی

کمک آن عالوه بر شجرهدار نمودن گله مژیتژوان عملکژرد

جیره استاندارد استفاده میشود ] ،[۱۳ .2۳لذا پرنژدگان هژر

تولیدمثلی در مر های گوشتی را به هد مطلوب رساند و از

دو سوده با دک جیره غذادی تیذده شدند.
پی

ناادهای برتر از نظر ژنتیکی ،در تلقیح استفاده نمود .عژالوه

از بلو جنسی خروسها ،پرهای دور مقعد چیده

بر ادن ،استفاده از رقیق کننده مناسب جهت تلقژیح مژر هژا

شد و برای عادت کردن به اسپرمگیری به روش مصژنوعی،

هزدنه تلقیح مصنوعی شود و اصالح

به مدت دو الی سه هفته اطژراف ناهیژه مقعژد و اسژتخوان

گران طیور را در پیشبرد برنامههای بژهنژاادی دژاری نمادژد

عانه ماساژ داده شد  .[۱۱پ

از اسژپرمگیژری در سژن ۴0

] .[۱انتخاب و آمیختهگری دو ابژزار مهژم در اصژالح نژااد

هفتگی ،نمونه منژی خژروسهژا از نظژر هجژم ،غلظژت و

از شژکلگیژری یدژنهژای

جنبندگی با استفاده از نرمافزار  CASAبررسی شد .عوامژل

تجاری مر  ،تمرکز بر انتخاب پرندگان برای بهبود صژفات

اهتمالی مؤثر بر صفات تولیدمثل نیژز ثبژت شژد .دادههژای

تولیدی ،بهخصوص در یدنهای تجاری گوشژتی ،بژهدلیژل

هاصل با استفاده از مدل  ۱تجزده شد:

میتواند باعث کاه

هستند .طی سالیان طوینی پ

()۱

همبستگی منفی صفات تولیدی و صفات تولیژدمثل باعژث
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()2

در ادن رابطه yijk ،میژانگین هرکژت اسژپرم خژروس از

SBjk + STBijk+ eijkl
در ادن رابطه yijkl ،اثر مربوط به lامین مشاهده از iامژین

iامین عامل ثابت و Jامین سوده µ ،میانگین هرکژت اسژپرم
در کل جمعیت Fi ،اثژر عوامژل ثابژت (زمژان نمونژهگیژری

سژوده از Jامژین سژطح بژاروری و  kامژین رقیژقکننژدهµ ،

(شامل چهار سطح :صژبح تژا قبژل سژاعت نژه ،نژه تژا ۱2

میانگین جامعه Si ،اثژر iامژین سژوده Tj ،اثژر Jامژین سژطح

ظهر ۱2،تا سه بعد از ظهر ،سه بعد از ظهر به بعد)) ،فواصل
نمونهگیری (شامل پنج سطح :سه ،چهار ،پنج ،ش
روز) ،شخ

باروری Bk ،اثر kامین رقیقکننژده STij ،اثژر متقابژل iامژین

و هفت

سوده و Jامین سطح باروری TBjk ،اثر متقابل iامین سوده و

اسپرم گیرنده (سه نفر) و نسبت رقیق کژردن

kامین رقیقکننده SBjk ،اثر متقابل kامین رقیقکننده و Jامین

(دو سطح 6 :و  ۱0درصد)) ،SJ ،اثر Jامژین سژوده (آردژن و

سطح بژاروری STBijk ،اثژر متقابژل iامژین سژوده k ،امژین

بومی) x1 ،اثر متییر کمکژی (دمژای سژالن) x2 ،اثژر متییژر

رقیقکننده و Jامین سطح باروری و  eijklاثر باقیمانده است.

کمکی (هجم منی) b1 ،و  b2ضرادب رگرسژیون و  eijkاثژر
باقیمانده است.

نتایج و بحث

با تصحیح مشاهدات بژرای عوامژل معنژیدار در مژدل،

در بین عوامل مؤثر بر هرکت اسژپرم خژروس فقژط تژیثیر

خروسهژا بژر اسژاس هرکژت اسژپرم رتبژهبنژدی شژدند.

زمژژان نمونژژهگیژژری ( ،)P>0/00۱فژژرد اسژژپرم گیرنژژده

خروسهادی کژه هرکژت اسژپرم آنهژا بیشژتر از میژانگین

( )P>0/00۱و درصد رقیق کردن ( )P>0/05معنیدار شژد.

هرکت اسپرم جمعیت بود به عنوان خروسهای با باروری

مشاهدات برای ادن اثرات تصحیح شدند.

زداد و خروسهادی که هرکت اسپرم آنها کمتر از میژانگین

نتادج هاصل از بررسی منژی خژروسهژا در جژدول ۱

جمعیت بود به عنوان خروسهای با بژاروری کژم در نظژر

نشان داده شده اسژت .تفژاوت معنژیداری در هجژم منژی

گرفته شدند .در هر گروه فنوتیپی ۱0 ،خروس از هر سژوده

خروسهای هر سژوده وجژود داشژت ( .)P>0/05تفژاوت

نگهداری و مابقی کشتار شژدند .نمونژه منژی هژر خژروس

معنیداری در غلظت اسپرم خروسهای سودهها و سژطوح

بالفاصله با رقیق کننده تجاری بلتسودل  [20دا شژیر (شژیر

مختلو باروری مشاهده نشد .خروسهای بومی بژا سژطح

کم چرب  ۱/5درصد) در دمای  ۳7درجژه سژانتیگژراد بژه

باروری کم و زداد ،به ترتیژب بیشژتردن و کمتژردن درصژد

صورتی رقیق شد که در هجم  ۱00میکرولیتر  ۱20میلیژون

اسپرمهای زنده را داشتند (.)P>0/05

اسپرم برای هر مر تلقیح شود .در هژر هفتژه بژا منژی هژر
خروس ش

yijkl = µ + Si + Tj + Bk + STij+ TBjk +

سوده ( ،)P>0/0۱سطح باروری ( )P>0/00۱و رقیقکننده

قطعه مر تلقیح شد .تخژم مژر هژای تولیژد

( )P>0/00۱تیثیر معنیداری بر میزان نطفهداری و درنتیجه بژر

شده  ۴۸ساعت بعد از تلقیح جمعآوری و در انبار با دمژای

جوجهدرآوری تخمها داشتند .عالوه بر ادن ،اثر متقابل سوده و

 ۱۴درجه سانتیگراد نگهداری شژدند ] .[۱۴در روز هشژتم

سطح باروری ( ،)P>0/00۱اثژر متقابژل سژوده و رقیژقکننژده

بعد از قژرار دادن تخژممژر هژا در دسژتگاه جوجژهکشژی،

( ،)P>0/00۱اثژژر متقابژژل رقیژژقکننژژده و سژژطح بژژاروری

نطفهداری تخمها با استفاده از نور دادن بررسی شد .نطفژه-

( )P>0/00۱و اثر متقابل سوده ،رقیقکننژده و سژطح بژاروری

داری و جوجه درآوری برهسب تعداد کل تخژمهژای هژر

( )P>0/00۱نیز بر نطفهداری تخمها معنیدار شد .اگرچه فقط

خروس محاسبه شد .نتادج هاصل از نطفهداری و جوجژه-

اثر متقابل سوده و سطح باروری ( ،)P>0/0۱اثر متقابل سژوده

درآوری تخمها با استفاده از مدل  2تجزده شد:

و رقیقکننده ( )P>0/0۱بر جوجهدرآوری معنیدار شد.
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جدول  . 1خصوصیات منی خروسهای سویههای آرین و بومی
سوده

آردن

بومی

p-value

سطح باروری

هجم انزال

غلظت

اسپرمهای زنده

(میلیلیتر)

(میلیارد در هر میلیلیتر)

(درصد)

زداد

0/۳۴ ± 0/0۴c

5/52± 0/۹6

۸۱/۳۹ ± ۳/۴۴a

کم

0/50 ± 0/0۴bc

۳/۸2 ± 0/60

6۸/۹۱ ± 2/۳۹b

زداد

0/۹0 ± 0/0۹a

۳/۹۳ ± 0/2۴

۸۸/52 ± ۱/۹۳a

کم

0/70 ± 0/0۸ab

۳/۴۹ ± 0/6۸

۴۸/0۸ ± 2/۱7c

سوده

0/000

-

0/0۴0

سطوح

0/0۴۹

-

0/0۱۸

 :a-cتفاوت ارقام با هروف نامشابه در هر ستون معنیدار است ()P<0/05

میانگین هداقل مربعات نتادج بررسی میزان نطفژهداری

معنیداری با نطفهداری و جوجهدرآوری هاصژل از تلقژیح

و جوجژژهدرآوری خژژروسهژژا بژژا اسژژتفاده از رقیژژقکننژژده

منی سوده بومی با استفاده از رقیقکننده بلتسژودل و شژیر و

بلتسودل و شیر در جدول  2نشژان داده شژده اسژت .طبژق

دا سوده آردن با استفاده از رقیقکننژده شژیر مشژاهده شژد

نتادج تفاوت معنژیداری در درصژد تخژمهژای نطفژهدار و

( .)P<0/05تفاوت معنیداری در جوجهدرآوری هاصژل از

جوجههای تفرده شده بین دو سوده آردن و بومی مشژاهده

تلقیح منی سوده آردن و بومی با استفاده از شژیر بژه عنژوان

شژژد ( .)P>0/0۱همچنژژین ،تفژژاوت معنژژیداری در میژژزان

رقیق کننده مشاهده نشد .اثر متقابل سه طرفه شژامل اثژرات

نطفهداری و جوجهدرآوری بین سطوح زداد و کم بژاروری

سوده ،رقیق کننژده و سژطح بژاروری نیژز بژر نطفژهداری و

مشاهده شد ( .)P>0/00۱میزان نطفژهداری و جوجژههژای

جوجهدرآوری معنیداری بود .رقیق کردن منی سوده آردژن

تفرده شده با استفاده از رقیقکننده بلتسودل در مقادسژه بژا

(سطح زداد و کم باروری) و خروس های بژومی بژا سژطح

شیر بیشژتر بژود ( .)P>0/00۱اثژر متقابژل سژوده و سژطح

زدژژژاد بژژژاروری بژژژا بلتسژژژودل ،بیشژژژتردن نطفژژژهداری و

باروری نیز معنیداری بود ،به طوری که درنتیجه تلقیح منژی

جوجهدرآوری را موجب شد ،بژهطژوریکژه تفژاوت آن بژا

سوده آردن با سطح بژاروری زدژاد ،بیشژتردن نطفژهداری و

نطفهداری و جوجژهدرآوری هاصژل از تلقژیح منژی سژوده

جوجژژهدرآوری مشژژاهده شژژد کژژه اگژژر چژژه نطفژژهداری و

آردن (سطح زداد و کم باروری) ،سوده بومی با سطح زدژاد

جوجهدرآوری هاصل از تلقیح سوده بومی با سطح باروری

باروری با استفاده از شیر به عنوان رقیقکننده و سوده بومی

زداد و آردن با سطح بژاروری کژم تفژاوتی نداشژت ،ولژی

با سطح کژم بژاروری بژا اسژتفاده از رقیژقکننژده بلتسژودل

تفاوت معنیداری با نطفهداری و جوجهدرآوری هاصژل از

معنیدار بود ( .)P<0/05کمتژردن میژزان نطفژهداری هنگژام

تلقیح سوده بومی با سطح باروری کم داشت ( .)P<0/05با

استفاده از شیر به عنوان رقیقکننده منی در سژوده بژومی بژا

تلقیح منی سوده آردن بژا اسژتفاده از رقیژقکننژده بلتسژودل

سطح کم مشاهده شد (.)P<0/05

بیشتردن نطفهداری و جوجهدرآوری مشاهده شد که تفاوت
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جدول  .۲میانگین حداقل مربعات میزان باروری و جوجهدرآوری خروسها با استفاده از رقیقكننده بلتسویل و شیر
عوامل موثر

سطوح

سوده
سطح باروری
رقیقکننده

نطفهداری

جوجهدرآوری

آردن

)(A

7۴/5۴a

65/52 a

بومی

)(B

b

b

زداد

)(H

75/2۹ a

67/2۸ a

کم

)(L

b

b

بلتسودل )(Belt

شیر

)(Milk

A* H
A* L

اثر متقابل سوده و سطح باروری

60/۱6 b

55/0۹ b

75/75 a

67/۱۹ a

a

a

7۳/۳۴

6۳/۸5

B* H
B* L

57/2۳ b

55/66 b

a

a

B* Belt

۸6/57

75/۹۹

62/52 c

55/05 c

b

b

7۴/2۴

67/۸۹

B* Milk

57/۸۱d

55/۱۴c

Belt * H

۸7/۴۴ a

77/0۴ a

b

7۳/۳7

b

66/۸۴

c

6۳/۱۳

c

57/52

Belt * L
Milk * H
Milk * L
A* H * Belt
A* L * Belt
A* H * Milk

اثر متقابل سوده ،رقیقکننده و سطح باروری

۸0/۴۱a

7۱/۹۴ a

7۴/۸۳ a

A* Milk

اثر متقابل رقیقکننده و سطح باروری

65/2۸

5۹/76

67/۳7 a

A* Belt

اثر متقابل سوده و رقیقکننده

66/0۳

6۱/5۱

A* L * Milk

57/20d

52/67 c

a

۸7/۹۹

a

77/۸۴

a

۸5/۱5

a

7۴/۱5

b

6۳/50

b

56/5۴

b

6۱/5۳

b

5۳/56

B* H * Belt

۸6/۹0 a

76/25 a

B* L * Belt

6۱/5۸ b

5۹/5۴ b

b

62/75

b

5۸/۴۹

c

52/۸7

b

5۱/7۸

B* H * Milk
B* L * Milk

یدن آردن مورد مطالعه هاضژر ،خژط  Dبژود کژه طژی

سوده بژومی میژزان نطفژهداری و جوجژهدرآوری بیشژتری

چنددن نسل جهت بهبود صفات تولیژدمثلی انتخژاب شژده

داشت .خروسهای با سژطح بژاروری زدژاد در مقادسژه بژا

است ] ،[۴لذا همانطورکه انتظار مژیرفژت ،در مقادسژه بژا

خژژروسهژژای بژژا سژژطح بژژاروری کژژم ،نطفژژهداری و
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جوجهدرآوری بیشتری داشتند .زدادتر بودن سطح بژاروری

مطالعه هاضر برای کلیه خروسها  ۱20میلیژون اسژپرم بژه

خروسها در داخل سژوده ممکژن اسژت ،درنتیجژه اثژرات

ازای هر مر تلقیح شد .ناادهای بومی آفردقای جنژوبی در

عمژدهای از

مقادسه با نااد تجاری  ROSجنبندگی و زنژدهمژانی اسژپرم

باروری مربوط به ژنتیک پرنده میباشد .خژروسهژادی کژه

بیشتری داشتند .سژودههژای بژا وزن بیشژتر هجژم منژی و

دارای آلل تاج گژل رزی هموزدگژوت و دژا آلژل تخردژب

جنبندگی اسژپرم بیشژتری نشژان دادنژد ] .[۱۴هجژم منژی

اسپرماتوزوآ هستند ،باروری کمتری دارنژد و نژر فعالیژت

خروسهای سنگین وزن آردن در مقادسژه بژا بژومی کمتژر

متابولیکی و میزان جنبندگی اسپرماتوزوآی آنهژا نیژز کمتژر

بود ،اگرچه تفاوت معنیداری در درصد اسژپرمهژای زنژده

است ].[۱5

سطح زداد باروری دو سوده مشاهده نشد .عژالوه بژر ادژن،

فیزدولوژی ،محیطی و دا ژنتیکی باشژد .بخژ

میزان باروری خروس تابعی از جنبندگی اسپرم میباشد

درصد اسپرم زنده مشاهده شده در خروسهژای دو سژوده

و میژژزان جنبنژژدگی ،همبسژژتگی بژژایدی ( )0/7۱بژژا میژژزان

بومی ارومیه و آردن با سطح باروری زداد ،بیشتر از درصژد

اسژژپرمه ژای دارای هرکژژت و درنتیجژژه بژژاروری دارد ].[5

اسپرمهای زنده مشاهده شده در خروسهای بژومی آفردقژا

تیییرات فراساختاری سلولهای سرتولی در خروسهای با

بود ،ادن درهالی است که سن خروسهای مطالعژه هاضژر

سطح باروری کم ،در پاسه به تیییرات پروفادژل هورمژونی

( ۴0هفتگی) بایتر از سن خروسهژای بژومی آفردقژا (۳2

است که منجر به اختالل در فرآدند تولیژد اسژپرم از طردژق

هفتگی) بود ].[۱۴

قطع پروسژه تشژکیل رشژتههژای اکتژین ماننژد و درنتیجژه

طبق نتادج میزان نطفهداری و جوجههای تفرده شده بژا

سلولهای سرتولی میشود ] .[2۴سطح کمبژاروری

استفاده از رقیقکننده بلتسودل در مقادسه با شیر بیشتر بژود.

غیرقابژل

در بررسی مشابه در خروسهای بومی استان فژارس ]،[26

جبران اسپرم از جمله تیییژرات در  DNAو نوکلئژوپروتئین

میزان اسپرم زنده و باروری ادجاد شده با تلقیح منژی رقیژق

موجود در کروماتین اسپرم باشد ] .[6در منی خروسهژای

شده به نسبت دک به دو با بلتسودل ،در مقادسه بژا مطالعژه

با سطح باروری کم در مقادسه بژا خژروسهژای بژا سژطح

هاضر بیشتر برآورد شد .به نظر میرسد ادن اختالف ناشی

باروری زداد ،اسپرمهای آسژیبددژده بیشژتری وجژود دارد

از غلظت بایی اسپرم تلقژیح شژده در مقادسژه بژا مطالعژه

] .[۸طبق نتادج خروسهای با باروری زدژاد درصژد اسژپرم

هاضر باشد .استفاده از بلتسودل به عنوان رقیقکننده اسژپرم

کیفژی

به نسبت دک به چهار در مر های لگهورن سژفید و تلقژیح

اسپرم و تعداد کل و درصد اسپرمهای زنده مادع منژی و در

هفتهای آنها با  20میلیون اسپرم ،باروری مشابه نتادج تحقیق

نهادت میزان نطفژهداری وجژود دارد ] .[۱7غلظژت منژی و

هاضر ادجاد کرد ] . [۱۹تلقیح مر ها با منی رقیق شژده بژا

کیفیژت

نسبت دک بژه دژک بژا بلتسژودل در سژن  ۸0-۳0هفتگژی

کماسپرم ،پادین است که میتواند دلیل بژاروری کژم باشژد.

خروس نااد کورنی  ۹0 ،درصد تخم بارور ادجاد کرد ].[۳

بسته به کیفیت منی برای دستیابی به هداکثر باروری ،میزان

در بررسی و مقادسه چند رقیق کننده تجاری بیشتردن میزان

اسپرم تلقیح متفاوت است .خروسهژادی کژه کیفیژت منژی

نطفهداری ( ۹0-۸6درصد) برای منی رقیق شژده بلتسژودل

خوبی دارند ،غلظت  ۱25و  250میلیون اسپرم آنهژا در هژر

با نسبت دک به دک گزارش شده است ] .[7در دو تحقیژق

مر باروری مشابهی ادجاد میکند ] ، [۱6درصورتیکژه در

مشابه ،بژر روی خژروسهژای بژومی کشژور عژراق ] [۹و

افزاد

خروسها همچنین ممکن است مرتبط با نژواق

زنده بیشتری دارند .رابطه مستقیم مثبتی بین شاخ

درصد اسپرمهای زنده در خروسهای با شژاخ
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شد در بژین

جنبنده دارد و نهادتاً توانادی بژاروری را تحژت تژیثیر قژرار

خروسهای بومی کشور ترکیه ] ،[20مشخ

بیشتردن نطفهداری (به ترتیب

میدهد ] .[۱2طبق مطالعات پیشین ،هداکثر تحژرک اسژپرم

از  2۴سژاعت

در نمونههای ذخیژره شژده در  pH=7/۴مشژاهده شژد .در

نگهداری در دمای پنج درجه سانتیگراد ادجاد مژیکنژد .در

نمونههای با  pH=6/۸-7/۱تنها تحرک متوسط اسپرم ددده

بررسژژی اسژژتفاده از رقیژژقکننژژدههژژای بلتسژژودل و شژژیر در

میشود و اسپرمها در نمونه با  pH=5/۸غیرجنبنده و دارای

شد که رقیقسازی منی

باروری کم بوده ،بنابرادن دک ارتباط مثبژت آشژکاری بژین

خروسها با نسبت دک :دو و دا دک :دک بژا بلتسژودل بژه

قابلیت تحرک اسپرمها و تژوان بژاروری وجژود دارد ].[۱2

ترتیب باروری معادل  66و  62/۴۱درصژد و رقیژق سژازی

وجود pHهای کم و اسیدی میتوانژد باعژث بهژم ردخژتن

منی خروسها با نسبت دک به دو و دک به دک با شیر بژه

ساختار مورفولوژی اسپرم و نهادتاً از بین رفتن بژاروری آن

ترتیب باروری معژادل  56/5۴و  ۴۹/۹۱درصژد را موجژب

شود .بنابرادن ،تنها جنبندگی است که باروری را تحت تیثیر

می شود ] .[۱عالوه بر ادن ،نتادج نطفه داری مطالعه هاضژر

قرار میدهد و ارتباط باروری و جنبندگی اسژپرم هژم دژک

مشابه با نطفهداری منی رقیق شده با نسبت دک :دو با شژیر

ارتباط ساده نیست ].[2۱

رقیق کنندههای مورد آزماد

 ۹0و  ۹5درصد) را رقیقکننده بلتسودل پ

خروسهای بومی اصفهان ،مشخ

نتیجه گزارش گرددد ] .[۱به نظر میرسد دکی از دیدل کم

از آنجا که شیر ترکیبی است که عمدتاً شامل پروتئین و

بودن میزان باروری در مطالعه هاضر در مقادسه با مطالعات

میسلهای چربی میباشد ،ادن پروتئینهژا ممکژن اسژت از

قبلی ،سن بایتر خروسهای مورد مطالعه باشد .با افژزاد

طردق تیثیر منفی بر متابولیسم و نهادتاً تحرک اسپرم باروری

سژژن خژژروس ،میژژزان هورمژژونهژژای  ،LHتستوسژژترون و

را تحت تیثیر قرار دهنژد ،ادژن ذرات همچنژین مژیتواننژد

میدابژد

مستقیماً در مسیر هرکت اسپرم قرار گرفته و به عنوان سژد

] .[25از ددگر دیدل اهتمالی کم بودن میزان باروری ،تلقیح

راهی عمل کرده و سرعت هرکت اسژپرم را کژاه

دهژد.

مر ها در تابستان است که هوای گرم تیثیر منفی بر کیفیژت

میسلهای چربی ممکن است با چسژبیدن بژه بدنژه اسژپرم

منی و نهادتاً باروری خروس دارد ] .[22باتوجه به بژاروری

مشکالتی در عملکرد آن ادجاد کند .همچنژین ،آنژزدمهژا و

زدادتر ادجاد شده توسط بلتسودل در مقادسه با شیر به نظژر

باکتریهای موجژود در شژیر مژیتوانژد تژیثیر منفژی نظیژر

میرسد رقیق کننده بلتسودل از لحژاب فیزدولوژدژک باعژث

لیزکنندگی بر اسپرم داشژته باشژند کژه ادژن مژوارد نیازمنژد

هفظ ساختار و توان بژاروری اسژپرم شژده اسژت .سژددم

بررسی بیشتر میباشد .کربوهیدارت از جمله یکتوز موجود

گلوتامژژژات و پتاسژژژیم فسژژژفات از مهمتژژژردن ترکیبژژژات

در شیر تیثیر منفی در زندهمانی اسپرم و قابلیت بژاروری آن

بلتسودلاند که باعث هفظ متابولیسم و وضعیت جنبنژدگی

نیز دارند ] .[2۱بنابرادن ،به نظر میرسد عمژدهتژردن دلیژل

و نهادتاً باروری زدادی آن میشوند ] .[2۱همچنین باتوجژه

کاه

باروری استفاده از شیر به عنوان رقیقکننژده ،ادجژاد

به دامنه  pHمنی که مشابه بلتسودل میباشد ،ممکژن اسژت

شرادط نامناسب (از قبیل  )pHبرای زندهمژانی و متابولیسژم

استفاده از رقیقکننده بلتسودل به خاطر دارا بودن  pHبهینژه

تحرک و مرگ تعژداد زدژادی

فعالیت سلولهای لیددک در نتیجه باروری کاه

زندهمانی و فعالیت اسپرم ،باعژث افژزاد
شده است ] ،[۱زدژرا  pHمحلژول نقژ

اسپرم که نهادتاً باعث کاه
اسپرم و در نتیجه کاه

میژزان بژاروری

ممکن است افزاد

هیژاتی در تنظژیم

سوخت و ساز اسپرم و درنتیجه تعداد اسژپرمهژای زنژده و

قدرت باروری میباشد .هر چنژد

دوز تلقیح (شژمار اسژپرم در هژر بژار

تلقیح) باعث بهبود درصد باروری با شیر شود.
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