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 چكيده

هدف از انجام تحقیق هاضر،  .است درآوریجوجهمیزان تردن یشب اولین عوامل محدودکننده دستیابی به دکی از  کاه  باروری خروس
ن بژرای اجژرای ادژ   بژود.   کننده منژی )بلتسژودل و شژیر(    آردن با استفاده از رقیقهای بومی ارومیه و یدن  بررسی سطح باروری خروس

ها بژر اسژاس میژانگین هرکژت اسژپرم آنهژا        س و خرو بررسی شد CASAافزار  با استفاده از نرم خروسقطعه  ۱۳۳منی  ، تحرکتحقیق
های هر سوده، هژر هفتژه بژه شژ  مژر        بندی شدند. اسپرم خروس های با باروری زداد و کم دسته نسبت به میانگین جمعیت، به گروه

(. تفژاوت  P<05/0داری در هجم منی هر سوده وجود داشژت )  ها بررسی شدند. تفاوت معنی ی تخمدرآورداری و جوجهتلقیح و نطفه
های بژومی بژا سژطح بژاروری زدژاد       های دو سوده و سطوح مختلو باروری مشاهده نشد. خروس داری در غلظت اسپرم خروس معنی

های آردژن در مقادسژه بژا بژومی بژایتر بژود        وری خروسدرآ داری و جوجه (. نطفهP<05/0های زنده را داشتند ) بیشتردن درصد اسپرم
(05/0>Pهمچنین، نطفه .) درآوری با استفاده از رقیق داری و جوجه    ( 05/0کننده بلتسودل بژایتر از شژیر بژود>P     بژا توجژه بژه نتژادج .)

کار  ر در روش تلقیح مصنوعی بهتواند برای بهبود درصد باروری پرندگان در مزاری پرورش طیو هاصل، رقیق کننده اسپرم بلتسودل می
 رود.

 درآوری داری، جوجه ، نطفهCASAخروس، منی،  ها: واژه كلید
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 مقدمه

هژا بژه منظژور     رغم انتخاب طی چنددن نسژل خژروس   علی

داری بر قدرت بژاروری و   بهبود صفات تولیدی، تیثیر معنی

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

به دلیل افزاد  نر  صفات تولیدی و همبستگی منفی ادژن  

 مشژکل  کاه  باروری خژروس صفات با باروری، امروزه 

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

ناشی از انتخژاب بژه   کاه  باروری درصد  ۳/۱به ازای هر 

. هژر  ]۱۸[شود  وارد می های گوشتی جوجهپرورش صنعت 

 ۴۸،750،000تواند بژر عملکژرد    پرنده نر در سطح یدن می

، اگژژر در صژژفات جوجژژه گوشژژتی تژژیثیر بگژژذارد. بنژژابرادن

تولیدمثلی ادن خروس هتی بژه انژدازه پژنج درصژد بهبژود      

هاصل شود، بی  از سه تن در تولید نهادی گوشت بهبژود  

  کاه  بژاروری خژروس   رو دناز ا .]2[هاصل خواهد شد 

 .باشد گله می جوجه درآوریقوی در کاه  دکی از عوامل 

انتخاب پرندگان دارای قدرت باروری زدژادتر، تژیثیر قابژل    

ای بر پیشژرفت ژنتیکژی، سژود خژال  و کژاه        مالهظه

کننژدگان خواهژد داشژت.     قیمت نهادی مر  بژرای مصژرف  

ل در امروزه تلقیح مصژنوعی بژه عنژوان دژک روش متژداو     

گیژرد کژه بژا     صنعت پرورش طیور مورد استفاده قژرار مژی  

تژوان عملکژرد    دار نمودن گله مژی  کمک آن عالوه بر شجره

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

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

هژا   یح مژر  کننده مناسب جهت تلقژ  بر ادن، استفاده از رقیق

تواند باعث کاه  هزدنه تلقیح مصنوعی شود و اصالح  می

نژاادی دژاری نمادژد     های بژه  گران طیور را در پیشبرد برنامه

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

هژای   گیژری یدژن   هستند. طی سالیان طوینی پ  از شژکل 

تجاری مر ، تمرکز بر انتخاب پرندگان برای بهبود صژفات  

دلیژل   های تجاری گوشژتی، بژه   خصوص در یدن تولیدی، به

تولیژدمثل باعژث    همبستگی منفی صفات تولیدی و صفات

کاه  نسبی قدرت تولیژدمثل پرنژدگان شژده اسژت. لژذا،      

بهبود عملکرد تولیدمثلی پرندگان تجاری، نقژ  مهمژی در   

بهبود عملکرد واهژدهای تجژاری پژرورش طیژور دارد. از     

طرف ددگر، امروزه برای بهبود وضعیت تولیدمثل پرنژدگان  

گژری   های بژزرگ اصژالح طیژور اقژدام بژه آمیختژه       شرکت

های پرتولید و بومی برای دستیابی به طیور با قابلیژت   دهسو

انژد. در صژورت اسژتفاده از ادژن روش،      پرورش آزاد کرده

هژژا، بادژژد  بژژرای دسژژتیابی بژژه عملکژژرد مناسژژب در آمیختژژه

گژری اسژتفاده    های هر دک از والددن که در آمیختژه  وداگی

شوند به درستی شناسادی شود. هدف از انجام پژاوه    می

هژای دو   بررسی و مقادسه میژزان بژاروری خژروس   هاضر، 

 سوده بومی ارومیه و یدن آردن است.

 

 هامواد و روش

 6۱و ارومیژه  قطعژه خژروس بژومی     72 هاضژر،  تحقیق در

 قطعه خروس یدن تجاری آردن، در سژالن پژرورش طیژور   

ادستگاه تحقیقات طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیژت  

دت روشژژنادی سژژالن پژژرورش داده شژژد. طژژول مژژمژژدرس 

ساعت در روز بژود. بژا توجژه بژه      ۱6ها  نگهداری خروس

ای ناادهای مختلو، از دژک نژوی    ادنکه در مطالعات مقادسه

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

 . ندشد دو سوده با دک جیره غذادی تیذده

ها، پرهای دور مقعد چیده  بلو  جنسی خروسپی  از 

گیری به روش مصژنوعی،   کردن به اسپرم شد و برای عادت

به مدت دو الی سه هفته اطژراف ناهیژه مقعژد و اسژتخوان     

 ۴0ن گیژری در سژ   . پ  از اسژپرم ]۱۱ عانه ماساژ داده شد 

هژا از نظژر هجژم، غلظژت و      منژی خژروس    هفتگی، نمونه

بررسی شد. عوامژل   CASAافزار  جنبندگی با استفاده از نرم

هژای   اهتمالی مؤثر بر صفات تولیدمثل نیژز ثبژت شژد. داده   

 تجزده شد:  ۱هاصل با استفاده از مدل 

(۱)  yijk = µ + Fi+ SJ + b1x1 + b2x2 + eijk    
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میژانگین هرکژت اسژپرم خژروس از      yijkدر ادن رابطه، 

iعامل ثابت و امین  J،امین سودهµ     میانگین هرکژت اسژپرم

گیژری   اثژر عوامژل ثابژت )زمژان نمونژه      Fiدر کل جمعیت، 

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

تا سه بعد از ظهر، سه بعد از ظهر به بعد((، فواصل  ۱2ظهر،

چهار، پنج، ش  و هفت  گیری )شامل پنج سطح: سه، نمونه

روز(، شخ  اسپرم گیرنده )سه نفر( و نسبت رقیق کژردن  

امژین سژوده )آردژن و    Jاثر  ،SJدرصد((،  ۱0و  6)دو سطح: 

اثژر متییژر    x2 اثر متییر کمکژی )دمژای سژالن(،     x1بومی(، 

اثژر   eijkضرادب رگرسژیون و    b2و  b1کمکی )هجم منی(، 

 باقیمانده است.

دار در مژدل،   رای عوامژل معنژی  با تصحیح مشاهدات بژ 

بنژدی شژدند.    هژا بژر اسژاس هرکژت اسژپرم رتبژه       خروس

هادی کژه  هرکژت اسژپرم آنهژا بیشژتر از میژانگین        خروس

های با باروری  هرکت اسپرم جمعیت بود به عنوان خروس

هادی که هرکت اسپرم آنها کمتر از میژانگین   زداد و خروس

کژم در نظژر   های با بژاروری   جمعیت بود به عنوان خروس

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

نگهداری و مابقی کشتار شژدند. نمونژه منژی هژر خژروس      

شژیر  دا شژیر )  ]20 کننده تجاری بلتسودل  بالفاصله با رقیق

گژراد بژه    درجژه سژانتی   ۳7درصد( در دمای  5/۱کم چرب 

میلیژون   ۱20میکرولیتر  ۱00صورتی رقیق شد که در هجم 

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

هژای تولیژد    شد. تخژم مژر    ح خروس ش  قطعه مر  تلقی

آوری و در انبار با دمژای   ساعت بعد از تلقیح جمع ۴۸شده 

. در روز هشژتم  ]۱۴[گراد نگهداری شژدند   درجه سانتی ۱۴

کشژی،   هژا در دسژتگاه جوجژه    مژر   بعد از قژرار دادن تخژم  

-ها با استفاده از نور دادن بررسی شد. نطفژه  داری تخم نطفه

هژای هژر   داری و جوجه درآوری برهسب تعداد کل تخژم 

-داری و جوجژه خروس محاسبه شد. نتادج هاصل از نطفه

 تجزده شد: 2مدل  ها با استفاده از درآوری تخم

(2) yijkl = µ + Si + Tj + Bk + STij+ TBjk + 

SBjk + STBijk+ eijkl                  
 امژین iامین مشاهده از lاثر مربوط به  yijklدر ادن رابطه، 

  µکننژده،  امژین رقیژق   kامژین سژطح بژاروری و    Jاز  سژوده 

امژین سژطح   Jاثژر   Tjسژوده،   امژین iاثژر   Siمیانگین جامعه، 

 امژین iاثژر متقابژل    STijکننژده،   امین رقیقkاثر  Bkوری، بار

امین سوده و iاثر متقابل  TBjkامین سطح باروری، Jسوده و 

kکننده،  امین رقیقSBjk  اثر متقابلkکننده و  امین رقیقJ امین

امژین   kامژین سژوده،   iاثژر متقابژل    STBijkسطح بژاروری،  

 باقیمانده است.اثر  eijklامین سطح باروری و Jکننده و  رقیق

 

 و بحثایج تن

در بین عوامل مؤثر بر هرکت اسژپرم خژروس فقژط تژیثیر     

(، فژژرد اسژژپرم گیرنژژده   P<00۱/0گیژژری ) زمژژان نمونژژه 

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

 مشاهدات برای ادن اثرات تصحیح شدند. 

 ۱هژا در جژدول    نتادج هاصل از بررسی منژی خژروس  

داری در هجژم منژی    شده اسژت. تفژاوت معنژی   نشان داده 

(. تفژاوت  P<05/0های هر سژوده وجژود داشژت )    خروس

ها و سژطوح   های سوده داری در غلظت اسپرم خروس معنی

های بومی بژا سژطح    مختلو باروری مشاهده نشد. خروس

باروری کم و زداد، به ترتیژب بیشژتردن و کمتژردن درصژد     

 (.P<05/0های زنده را داشتند ) اسپرم

کننده  ( و رقیقP<00۱/0(، سطح باروری )P<0۱/0سوده )

(00۱/0>Pتیثیر معنی ) داری و درنتیجه بژر  داری بر میزان نطفه

ها داشتند. عالوه بر ادن، اثر متقابل سوده و  درآوری تخم جوجه

کننژده   (، اثژر متقابژل سژوده و رقیژق    P<00۱/0سطح باروری )

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

(00۱/0>Pو اثر متقابل سوده، رقیق )     کننژده و سژطح بژاروری

(00۱/0>Pنیز بر نطفه ) دار شد. اگرچه فقط  ها معنی داری تخم

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

 .دار شد درآوری معنی ( بر جوجهP<0۱/0کننده ) و رقیق
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 های آرین و بومی یههای سو خصوصیات منی خروس . 1جدول 

 سطح باروری سوده
 هجم انزال

 لیتر( )میلی

 غلظت

 لیتر( )میلیارد در هر میلی

 های زنده اسپرم

 )درصد(

 آردن
۳۴/0 زداد  0۴/0 ± c ۹6/0 ±52/5  ۳۹/۸۱  ۴۴/۳ ± a 

50/0 کم  0۴/0 ± bc ۸2/۳  60/0 ±  ۹۱/6۸  ۳۹/2 ± b 

 بومی
۹0/0 زداد  0۹/0 ± a ۹۳/۳  2۴/0 ±  52/۸۸  ۹۳/۱ ± a 

70/0 کم  0۸/0 ± ab ۴۹/۳  6۸/0 ±  0۸/۴۸  ۱7/2 ± c 

p-value 
 0۴0/0 - 000/0 سوده

 0۱۸/0 - 0۴۹/0 سطوح

a-cتفاوت ارقام با هروف نامشابه در هر ستون معنی : ( 05/0دار استP<) 

 

داری  میانگین هداقل مربعات نتادج بررسی میزان نطفژه 

کننژژده  یژژقهژژا بژژا اسژژتفاده از رق درآوری خژژروس و جوجژژه

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

دار و  هژای نطفژه   داری در درصژد تخژم   نتادج تفاوت معنژی 

های تفرده شده بین دو سوده آردن و بومی مشژاهده   جوجه

داری در میژژزان  (. همچنژژین، تفژژاوت معنژژیP<0۱/0شژژد )

درآوری بین سطوح زداد و کم بژاروری   داری و جوجه نطفه

هژای  داری و جوجژه  (. میزان نطفژه P<00۱/0ه شد )مشاهد

کننده بلتسودل در مقادسژه بژا    تفرده شده با استفاده از رقیق

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

که درنتیجه تلقیح منژی   طوری داری بود، به باروری نیز معنی

داری و  سوده آردن با سطح بژاروری زدژاد، بیشژتردن نطفژه    

داری و  درآوری مشژژاهده شژژد کژژه اگژژر چژژه نطفژژه جوجژژه

درآوری هاصل از تلقیح سوده بومی با سطح باروری  جوجه

زداد و آردن با سطح بژاروری کژم تفژاوتی نداشژت، ولژی      

درآوری هاصژل از   داری و جوجه داری با نطفه تفاوت معنی

(. با >05/0Pتلقیح سوده بومی با سطح باروری کم داشت )

کننژده بلتسژودل    ن بژا اسژتفاده از رقیژق   تلقیح منی سوده آرد

درآوری مشاهده شد که تفاوت  داری و جوجه بیشتردن نطفه

درآوری هاصژل از تلقژیح    داری و جوجه داری با نطفه معنی

کننده بلتسژودل و شژیر و    منی سوده بومی با استفاده از رقیق

کننژده شژیر مشژاهده شژد      دا سوده  آردن با استفاده از رقیق

(05/0P<ت .)درآوری هاصژل از   داری در جوجه فاوت معنی

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

کننده مشاهده نشد. اثر متقابل سه طرفه شژامل اثژرات    رقیق

داری و  کننژده و سژطح بژاروری نیژز بژر نطفژه       سوده، رقیق

داری بود. رقیق کردن منی سوده آردژن   درآوری معنی جوجه

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

داری و  زدژژژاد بژژژاروری بژژژا بلتسژژژودل، بیشژژژتردن نطفژژژه

کژه تفژاوت آن بژا     طژوری  درآوری را موجب شد، بژه  جوجه

درآوری هاصژل از تلقژیح منژی سژوده      داری و جوجژه  نطفه

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

کننده و سوده بومی  ن رقیقباروری با استفاده از شیر به عنوا

کننژده بلتسژودل    با سطح کژم بژاروری بژا اسژتفاده از رقیژق     

داری هنگژام   (. کمتژردن میژزان نطفژه   >05/0Pدار بود ) معنی

کننده منی در سژوده بژومی بژا     استفاده از شیر به عنوان رقیق

 (.>05/0Pسطح کم مشاهده شد )
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 كننده بلتسویل و شیر ها با استفاده از رقیق درآوری خروس جهمیانگین حداقل مربعات میزان باروری و جو .۲جدول 

 درآوری جوجه داری نطفه سطوح عوامل موثر

 سوده
5۴/7۴ (A)آردن  a 52/65  a 

0۳/66 (B) بومی   b 5۱/6۱ b 

 سطح باروری
2۹/75 (H)زداد   a 2۸/67  a 

2۸/65 (L)کم   b 76/5۹ b 

 کننده رقیق
۴۱/۸0 (Belt) بلتسودل  a ۹۴/7۱  a 

۱6/60 (Milk)شیر   b 0۹/55  b 

 اثر متقابل سوده و سطح باروری

A* H 75/75  a ۱۹/67  a 

A* L ۳۴/7۳  a ۸5/6۳  a 

B* H ۸۳/7۴  a ۳7/67  a 

B* L 2۳/57  b 66/55  b 

 کننده اثر متقابل سوده و رقیق

A* Belt 57/۸6  a ۹۹/75  a 

A* Milk 52/62  c 05/55  c 

B* Belt 2۴/7۴ b ۸۹/67  b 

B* Milk ۸۱/57 d ۱۴/55 c 

 کننده و سطح باروری اثر متقابل رقیق

Belt * H ۴۴/۸7  a 0۴/77  a 

Belt * L ۳7/7۳  b ۸۴/66  b 

Milk * H ۱۳/6۳  c 52/57  c 

Milk * L 20/57 d 67/52  c 

 کننده و سطح باروری اثر متقابل سوده، رقیق

A* H * Belt ۹۹/۸7  a ۸۴/77  a 

A* L * Belt ۱5/۸5  a ۱5/7۴  a 

A* H * Milk 50/6۳  b 5۴/56  b 

A* L * Milk 5۳/6۱  b 56/5۳  b 

B* H * Belt ۹0/۸6  a 25/76  a 

B* L * Belt 5۸/6۱  b 5۴/5۹  b 

B* H * Milk 75/62  b ۴۹/5۸  b 

B* L * Milk ۸7/52  c 7۸/5۱  b 

 

بژود کژه طژی     Dخژط   یدن آردن مورد مطالعه هاضژر، 

ت تولیژدمثلی انتخژاب شژده    چنددن نسل جهت بهبود صفا

رفژت، در مقادسژه بژا     انتظار مژی  طورکه ، لذا همان]۴[است 

درآوری بیشژتری   داری و جوجژه  سوده بژومی میژزان نطفژه   

های با سژطح بژاروری زدژاد در مقادسژه بژا       داشت. خروس

داری و  هژژای بژژا سژژطح بژژاروری کژژم، نطفژژه      خژژروس
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درآوری بیشتری داشتند. زدادتر بودن سطح بژاروری   جوجه

 ها در داخل سژوده ممکژن اسژت، درنتیجژه اثژرات      خروس

ای از  فیزدولوژی، محیطی و دا ژنتیکی باشژد. بخژ  عمژده   

هژادی کژه    باشد. خژروس  باروری مربوط به ژنتیک پرنده می

آلژل تخردژب    دارای آلل تاج گژل رزی هموزدگژوت و دژا   

تری دارنژد و نژر  فعالیژت     هستند، باروری کم اسپرماتوزوآ

متابولیکی و میزان جنبندگی اسپرماتوزوآی آنهژا نیژز کمتژر    

 . ]۱5[است 

 باشد میاز جنبندگی اسپرم  یتابع خروسباروری میزان 

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

 .]5[ای دارای هرکژژت و درنتیجژژه بژژاروری دارد هژژ اسژژپرم

های با  های سرتولی در خروس تیییرات فراساختاری سلول

سطح باروری کم، در پاسه به تیییرات پروفادژل هورمژونی   

است که منجر به اختالل در فرآدند تولیژد اسژپرم از طردژق    

هژای اکتژین ماننژد و درنتیجژه      قطع پروسژه تشژکیل رشژته   

بژاروری   . سطح کم]2۴[شود  های سرتولی می افزاد  سلول

غیرقابژل  ها همچنین ممکن است مرتبط با نژواق    خروس

و نوکلئژوپروتئین    DNAجبران اسپرم از جمله تیییژرات در 

هژای   . در منی خروس]6[موجود در کروماتین اسپرم باشد 

هژای بژا سژطح     با سطح باروری کم در مقادسه بژا خژروس  

ددژده بیشژتری وجژود دارد     ای آسژیب ه باروری زداد، اسپرم

های با باروری زدژاد درصژد اسژپرم     . طبق نتادج خروس]۸[

زنده بیشتری دارند. رابطه مستقیم مثبتی بین شاخ  کیفژی  

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

. غلظژت منژی و   ]۱7[داری وجژود دارد   نهادت میزان نطفژه 

های با شژاخ  کیفیژت    های زنده در خروس درصد اسپرم

د دلیل بژاروری کژم باشژد.    توان اسپرم، پادین است که می کم

بسته به کیفیت منی برای دستیابی به هداکثر باروری، میزان 

هژادی کژه کیفیژت منژی      اسپرم تلقیح متفاوت است. خروس

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

کژه در   ، درصورتی ]۱6[کند  مر  باروری مشابهی ادجاد می

میلیژون اسژپرم بژه     ۱20ها  مطالعه هاضر برای کلیه خروس

ازای هر مر  تلقیح شد. ناادهای بومی آفردقای جنژوبی در  

مژانی اسژپرم    جنبندگی و زنژده  ROSمقادسه با نااد تجاری 

هژای بژا وزن بیشژتر هجژم منژی و       بیشتری داشتند. سژوده 

. هجژم منژی   ]۱۴[جنبندگی اسژپرم بیشژتری نشژان دادنژد     

های سنگین وزن آردن در مقادسژه بژا بژومی کمتژر      خروس

هژای زنژده    داری در درصد اسژپرم  بود، اگرچه تفاوت معنی

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

هژای دو سژوده   درصد اسپرم زنده مشاهده شده در خروس

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

های بژومی آفردقژا   های زنده مشاهده شده در خروس اسپرم

های مطالعژه هاضژر   بود، ادن درهالی است که سن خروس

 ۳2هژای بژومی آفردقژا )    هفتگی( بایتر از سن خروس ۴0)

 . ]۱۴[فتگی( بود ه

های تفرده شده بژا  داری و جوجه طبق نتادج میزان نطفه

دل در مقادسه با شیر بیشتر بژود.  کننده بلتسو استفاده از رقیق

، ]26[های بومی استان فژارس   در بررسی مشابه در خروس

میزان اسپرم زنده و باروری ادجاد شده با تلقیح منژی رقیژق   

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

رسد ادن اختالف ناشی  اضر بیشتر برآورد شد. به نظر میه

از غلظت بایی اسپرم تلقژیح شژده در مقادسژه بژا مطالعژه      

کننده اسژپرم   هاضر باشد. استفاده از بلتسودل به عنوان رقیق

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

دج تحقیق میلیون اسپرم، باروری مشابه نتا 20ای آنها با  هفته

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

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

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

کننده تجاری بیشتردن میزان  قادسه چند رقیقدر بررسی و م

درصد( برای منی رقیق شژده بلتسژودل    ۹0-۸6داری ) نطفه

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

و  ]۹[هژای بژومی کشژور عژراق      مشابه، بژر روی خژروس  
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، مشخ  شد در بژین  ]20[های بومی کشور ترکیه خروس

داری )به ترتیب  های مورد آزماد  بیشتردن نطفه کننده رقیق

سژاعت   2۴کننده بلتسودل پ  از  درصد( را رقیق ۹5و  ۹0

کنژد. در   گراد ادجاد مژی  نگهداری در دمای پنج درجه سانتی

هژژای بلتسژژودل و شژژیر در  کننژژده یژژقبررسژژی اسژژتفاده از رق

سازی منی  های بومی اصفهان، مشخ  شد که رقیق خروس

ها با نسبت دک: دو و دا  دک: دک بژا بلتسژودل بژه     خروس

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

ها با نسبت دک به دو و دک به دک با شیر بژه   منی خروس

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

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

ی رقیق شده با نسبت دک: دو با شژیر  داری من مشابه با نطفه

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

ن میزان باروری در مطالعه هاضر در مقادسه با مطالعات بود

های مورد مطالعه باشد. با افژزاد    قبلی، سن بایتر خروس

، تستوسژژترون و LHهژژای  سژژن خژژروس، میژژزان هورمژژون

دابژد   های لیددک در نتیجه باروری کاه  می فعالیت سلول

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

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

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

زدادتر ادجاد شده توسط بلتسودل در مقادسه با شیر به نظژر  

وژدژک باعژث   کننده بلتسودل از لحژاب فیزدول  رسد رقیق می

هفظ ساختار و توان بژاروری اسژپرم شژده اسژت. سژددم      

گلوتامژژژات و پتاسژژژیم فسژژژفات از مهمتژژژردن ترکیبژژژات 

اند که باعث هفظ متابولیسم و وضعیت جنبنژدگی   بلتسودل

. همچنین باتوجژه  ]2۱[شوند  و نهادتاً باروری زدادی آن می

باشد، ممکژن اسژت   منی که مشابه بلتسودل می pHبه دامنه 

بهینژه   pHکننده بلتسودل به خاطر دارا بودن  رقیق استفاده از

مانی و فعالیت اسپرم، باعژث افژزاد  میژزان بژاروری      زنده

 محلژول نقژ  هیژاتی در تنظژیم     pH، زدژرا  ]۱[شده است 

هژای زنژده و    درنتیجه تعداد اسژپرم  و اسپرم ساز و سوخت

 قژرار  تژیثیر  را تحژت  بژاروری  توانادی جنبنده دارد و نهادتاً

 اسژپرم  تحژرک  . طبق مطالعات پیشین، هداکثر]۱2[دهد  می

 در. شژد  مشژاهده  =pH ۴/7 در شژده  ذخیژره  های نمونه در

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

دارای  و غیرجنبنده =۸/5pH با ها در نمونه اسپرم شود و می

 آشژکاری بژین   مثبژت  ارتباط دک بنابرادن بوده، باروری کم

. ]۱2[دارد  وجژود  بژاروری  ها و تژوان  اسپرم قابلیت تحرک

توانژد باعژث بهژم ردخژتن      های کم و اسیدی میpHجود و

ساختار مورفولوژی اسپرم و نهادتاً از بین رفتن بژاروری آن  

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

دهد و ارتباط باروری و جنبندگی اسژپرم هژم دژک     قرار می

 .]2۱[ارتباط ساده نیست 

شامل پروتئین و  از آنجا که شیر ترکیبی است که عمدتاً

هژا ممکژن اسژت از    باشد، ادن پروتئینهای چربی میمیسل

طردق تیثیر منفی بر متابولیسم و نهادتاً تحرک اسپرم باروری 

تواننژد  را تحت تیثیر قرار دهنژد، ادژن ذرات همچنژین مژی    

مستقیماً در مسیر هرکت اسپرم قرار گرفته و به عنوان سژد  

م را کژاه  دهژد.   راهی عمل کرده و سرعت هرکت اسژپر 

های چربی ممکن است با چسژبیدن بژه بدنژه اسژپرم     میسل

هژا و  مشکالتی در عملکرد آن ادجاد کند. همچنژین، آنژزدم  

توانژد تژیثیر منفژی نظیژر     های موجژود در شژیر مژی    باکتری

لیزکنندگی بر اسپرم داشژته باشژند کژه ادژن مژوارد نیازمنژد       

کتوز موجود باشد. کربوهیدارت از جمله یبررسی بیشتر می

مانی اسپرم و قابلیت بژاروری آن   در شیر تیثیر منفی در زنده

تژردن دلیژل   رسد عمژده  . بنابرادن، به نظر می]2۱[نیز دارند 

کننژده، ادجژاد    کاه  باروری استفاده از شیر به عنوان رقیق

مژانی و متابولیسژم   ( برای زندهpHشرادط نامناسب )از قبیل 

مرگ تعژداد زدژادی    اسپرم که نهادتاً باعث کاه  تحرک و

باشد. هر چنژد  اسپرم و در نتیجه کاه  قدرت باروری می

ممکن است افزاد  دوز تلقیح )شژمار اسژپرم در هژر بژار     

 تلقیح( باعث بهبود درصد باروری با شیر شود. 
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درآوری متناسژژب بژژا زدژژاد بژژودن میژژزان درصژژد جوجژژه

 دار هاصل از تلقیح بلتسودل در مقادسه با شژیر  های نطفه تخم

درآوری بعژد از  زداد بژود، بژه خژاطر ادنکژه درصژد جوجژه      

کشی از قبیژل دمژا،   داری تخم تحت تیثیر شرادط جوجه نطفه

باشد. به همین علت هرقژدر  رطوبت و وضعیت چرخ  می

تعژژژداد زدژژژادتری تخژژژم بژژژارور داشژژژته باشژژژیم، درصژژژد 

جز مژوارد اسژتثنادی کژه     درآوری بیشتر خواهد بود، به جوجه

رسند منجر به توقو ه از والددن به ارث میهای کشنده ک ژن

 شوند. های تفرده شده درآوری می رشد جنین و مانع تخم

دهد که اصالح نااد یدژن   نتادج تحقیق هاضر نشان می

آردن، هرچند بسیاری از صفات تولیدی از قبیژل وزن بژدن   

را افزاد  داده است ولی تیثیر منفی بر روی بژاروری آنهژا   

هژای بژومی نداشژته اسژت. از طژرف       وسدر مقادسه با خر

ددگر، نتادج هاصل نشان دادند که نگهداری منی خژروس،  

 متابولیسژم اسژپرم و تلقژیح مصژنوعی بژا اسژتفاده از       کنترل

کننده با ترکیبات مناسب مشابه بلتسودل تیثیر به سزادی  رقیق

در بهبود باروری با تکنیک تلقیح مصنوعی پرندگان دارد که 

 اری پرورش طیور مورد استفاده قرار گیرد. تواند در مز می
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