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 چکیده

زایی، نرخ گیرایی  شده بر ماده جنسیت هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای استفاده از اسپرم تعیین

ی هلشتاین بود. بدین ها سهیتلزایی( در  یی، سقط و مردهزا )سخت یدمثلیتولی ها یناهنجارو بروز 

و با  یآور جمع 1392تا  1336ی ها سالن بین منظور اطالعات چهار گاوداری صنعتی استان اصفها

شده  جنسیت زایی اسپرم تعیین آنالیز شد. ماده SASآماری  افزار نرم GENMODاستفاده از رویۀ 

شده موجب  جنسیت %( بود. اسپرم تعیین5/43برابر بیشتر از اسپرم معمولی ) 3/1درصد(  3/36)

درصد به  1/61ی سه تلقیح اول در تلیسه از گیرای که یطور به، (>11/1P) کاهش نرخ گیرایی شد

درصد در  3/21بود و از  معناداریی بین دو نوع اسپرم زا سختدرصد کاهش یافت. تفاوت  2/44

. از نظر (>11/1P)شده کاهش یافت  جنسیت درصد در اسپرم تعیین 3/16اسپرم معمولی به 

در  تواند یمنتایج این تحقیق  .(< P 15/1)  زایی و سقط، تفاوتی بین دو نوع اسپرم دیده نشد مرده

 .شود استفادهشده  جنسیت ی تعیینها اسپرمفایدۀ استفاده از  -تجزیه و تحلیل هزینه

 

 زایی، نسبت جنسی. باروری، سقط، مرده کلیدی: یها واژه

 

 مقدمه

در  ها اسپرمبا استفاده از فلوسیتومتری برای تفکیک 

تحولی عظیم  میالدی 03 دهۀو اوایل  73 دهۀاواخر 

شده به وجود  جنسیت در تولید تجاری اسپرم تعیین

آمد. قیمت و نرخ باروری دو محدودیت اصلی استفاده 

شده عنوان شده است  جنسیت  ی تعیینها اسپرماز 

(Seidel, 2003).  شده  ی تلقیحها سهیتلنرخ باروری در

درصد کمتر از اسپرم  43شده  جنسیت   تعیین اسپرمبا 

. در (Seidel et al., 1999)ارش شد معمولی گز

شده،  جنسیت تعیین  اسپرمتحقیقی دیگر، نرخ باروری 

ی معمولی گزارش شد ها اسپرمدرصد  73حدود 

(Norman et al., 2010) .(2009) Frijters et al.  اعالم

سوم از کاهش گیرایی، به کاهش غلظت -دو کردند

سپرم ی وارده به اها بیآسسوم دیگر به -اسپرم و یک

 ها سهیتلیی در زا مردهدر تحقیقی، نرخ  .شود یممربوط 

درصد افزایش  3/44درصد در گروه شاهد به  6/43از 

یی در مواقع دوقلوزایی زا مردهپیدا کرد؛ همچنین نرخ 

شده کمتر بود، در حالی  جنسیت ی تعیین ها اسپرمدر 

 ها آن گوسالۀزمانی که  ژهیو بهقلوزا  ی تکها سهیتلکه 

 Norman et) دادند یمیی بیشتری نشان زا مردهود، نر ب

al., 2010) یی در زا مرده. در گزارشی دیگر درصد

 0/0جنسیت شده  شده با اسپرم تعیین ی تلقیحها سهیتل

درصد،  6/3درصد بود که در مقایسه با گروه شاهد با 

. (Chebel et al., 2010)افزایش دو برابری داشت 

Seidel et al. (1999) الم کردند که تفاوتی در نرخ اع

شده  جنسیت رویان حاصل از اسپرم تعیین ریوم مرگ

در ماه اول و دوم بارداری، با اسپرم معمولی وجود 

ندارد و از ماه دوم به بعد این تفاوت بسیار ناچیز است. 

شده،  جنسیت تعیین اسپرممزیت استفاده از  نیتر مهم

پرم معمولی یی بیشتر در مقایسه با اسزا مادهدرصد 



 4336پاییز ، 3 ة، شمار64 ةایران، دور دامیعلوم  676

 

درصد  13عنوان شده است که در بیشتر تحقیقات از 

 ,.DeJarnett et al) ابدی یمدرصد افزایش  33به حدود 

2009; Norman et al., 2010; Seidel et al., 1999). 

شده نرخ وقوع  جنسیت استفاده از اسپرم تعیین

در تحقیقی،  که یطور به، دهد یمیی را کاهش زا سخت

درصد  3/6درصد به  4از  ها سهیتلیی در زا سخت

. تاکنون (Norman et al., 2010) کاهش پیدا کرد

ی استفاده از دمثلیتولی امدهایپتحقیق جامعی دربارة 

شده در ایران صورت نگرفته  جنسیت اسپرم تعیین

است. هدف از این تحقیق بررسی پیامدهای تولیدمثلی 

یش شده و عوامل مؤثر در افزا جنسیت اسپرم تعیین

ی استفاده از این نوع اسپرم در شرایط ایران ور بهره

 .است
 

 ها روشمواد و 

ی ها اسپرمبرای بررسی پیامدهای احتمالی استفاده از 

ی معمولی، ها اسپرمشده و مقایسۀ آن با  جنسیت تعیین

ی چهار گاودارزایش تلیسه که در  43333ی ها دادهاز 

 4336تا  4304ی ها سالصنعتی اصفهان بین 

ی شده بود، استفاده شد. فراوانی زایش و آور جمع

شده در  جنسیت ی معمولی و تعیینها اسپرماستفاده از 

 نشان داده شده است. 4ها در جدول  تلیسه

 
 ی هلشتاینها سهیتلشده در  جنسیت ی معمولی و تعیینها اسپرم. فراوانی زایش و استفاده از 4جدول 

 ها سهیتلزایش در نرخ   ها سهیتلفراوانی تلقیح در  

 درصد تعداد  درصد تعداد نوع اسپرم

 70/00 44166  70/ 61 44071 معمولی

 66/44 4613  46/ 71 6644 شده جنسیت تعیین

 

ی مربوط به ها دادهبرای تدوین آمار توصیفی 

زایی و  زایی، گیرایی، سقط، مرده درصدهای ماده

 یی در تلیسه و گاوهای شکم یک، از رویۀزا سخت

Univariate افزار نرم SAS  استفاده شد. برای برآورد و

ی حداقل مربعات، با استفاده از رویۀ ها نیانگیممقایسۀ 

 ( برایProc Genmodمبتنی بر آزمون مربع کای )

 ، تصحیح انجام گرفت.رگذاریتأثعوامل 

برای مقایسۀ اثر نوع  مورداستفادهمدل آماری 

بر نرخ گیرایی و  شده( جنسیت معمولی و تعییناسپرم )

 :استزایی به شرح زیر  ماده
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Yijklmnoزایی( و ، متغیر وابسته )نرخ گیرایی و ماده 

ijklmno ijklmnoLn ( /1- ) = LogY Y it( ) است؛ α ،عرض 

، اثر ثابت نوع Kiتابعیت؛  بیضرا، β7 تا β1 ؛مبدأ از

 (؛3تا  4، اثر ثابت نوبت تلقیح )SNj(؛ 6و  4اسپرم )

Hk( ؛ 6تا  4، اثر ثابت گله)Yel اثر ثابت سال تلقیح ،

 (؛6تا  4، اثر ثابت فصل تلقیح )Sem(؛ 4336تا  4304)

Inn (H) ( درون گله، 6و  4، اثر ثابت تکنسین تلقیح )

تلقیح  43افرادی که بیش از )فقط برای نرخ گیرایی 

و بقیۀ  6شده داشتند، در گروه  جنسیت اسپرم تعیین

، اثر ثابت سن Ageoقرار گرفتند(؛  4گروه  افراد در

، اثر تصادفی باقیمانده با میانگین صفرو eijklmnoتلقیح؛ 

 واریانس همگن است.

ی ها یناهنجاربرای مقایسۀ اثر نوع اسپرم بر 

یی( از مدل زیر زا سختزایی و  سقط، مرده) یدمثلیتول

 استفاده شد:
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Yijklmnزایی و  مرده وابسته )سقط، ، متغیر

ijklmnو یی(زا سخت ijklmnLn ( /1- ) = LogY Y it( ) 

، Kiتابعیت؛  بیضرا، β6 تا β1 ؛مبدأ از عرض=  α است؛

(؛ 6تا  4، اثر ثابت گله ) Hj(؛6و  4اثر ثابت نوع اسپرم )

Sek  (؛ 6تا  4) شیزا، اثر ثابت فصلYel  ،سال  اثر ثابت

ر ثابت طول ، اثPregijklm(؛ 4336تا  4307) شیزا

یی؛ زا سختزایی و  دورة آبستنی فقط برای صفات مرده

AFCijklmn اثر ثابت سن اولین زایش فقط برای صفات ،

، اثر تصادفی باقیمانده eijklmnیی و زا سختزایی و  مرده

 با میانگین صفر و واریانس همگن است.
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یی در آنالیز نهایی در نظر گرفته شدند که ها اسپرم

داشتند. در این  شده ثبتزایش  مورد 43حداقل 

مطالعه، شدت ارتباط بین عوامل موجود در مدل با 

ی تولیدمثلی به کمک ها یناهنجارنرخ گیرایی و وقوع 

( آمارة مربع کای P-valueی )معنادارمقادیر سطح 

(χ
( مشخص شد. هرچه مقدار مربع کای عاملی 2

باشد، در نتیجه  تر کوچکو درجۀ آزادی آن  تر بزرگ

ی با متغیر تر یقواست و ارتباط  تر کوچکنیز  pدار مق

 (.(Kaps & Lamberson, 2004وابسته دارد 

 

 نتایج و بحث

ی ها اسپرمتوصیفی پیامدهای استفاده از  آمار

نشان داده شده است.  6شده در جدول  جنسیت تعیین

ی ها اسپرمدامنۀ تغییرات پیامدهای تولیدمثلی 

تا  تواند یمکه  است شده، شایان توجه جنسیت تعیین

حدودی ناشی از سه عامل محیط، خصوصیات ژنتیکی 

بودن سطح تکنولوژی جداسازی اسپرم  والدین و متفاوت

ی اندک از محیط و ریرپذیتأثعلت  زایی به باشد. ماده

ی ژنتیکی والدین، دارای کمترین ضریب تغییرات ها تیقابل

ط، )سق ی تولیدمثلیها یناهنجار. ضریب تغییرات است

ی زیاد از ارزش ریرپذیتأثیی( به علت زا سختزایی و  مرده

 بزرگ برآورد شد. نسبتاًژنتیکی والدین و شرایط محیطی، 

 
نوع  33. آمار توصیفی پیامدهای تولیدمثلی 6جدول 

 شده جنسیت ی تعیینها اسپرم

 میانگین   متغیر

 4هندسی

  حداقل

 )درصد(

 حداکثر 

 درصد()

 6 راتییتغضریب 

 درصد()

 36/1 433 43/43 43/01  زایی ماده

 61/3 66/41 33/33 37/67  نرخ گیرایی

 13/43 13/63 33/3 33/3  سقط

 46/33 04/47 33/3 00/4  زایی مرده

 70/34 47/64 33/3 77/46  ییزا سخت

به جای صفر جایگزین  334/3برای محاسبۀ میانگین هندسی، عدد . 4

 نرمال شدند. ا تبدیل رادیکالیب ها داده. 6 شد.

 
قلوِ حاصل از اسپرم  گوسالۀ تک 4363از بین 

درصد ماده بودند؛ در حالی  3/04جنسیت شده،  تعیین

درصد بود  1/60زایی در اسپرم معمولی  که درصد ماده

(3334/3P<نرخ ماده .)  زایی در تحقیقات مختلف بین

 ,.Chebel et al) درصد گزارش شده است 33تا  01

2010; Norman et al., 2010; Tubman et al.,. 

بودن  عامل اصلی در متفاوت رسد یمبه نظر  .(2004

شده،  جنسیت ی تعیینها اسپرمزایی در میان  نرخ ماده

سرعت جداسازی و تفاوت در سطح تکنولوژی 

. (Seidel, 2014)شده برای تفکیک اسپرم باشد  استفاده

 (Type 3 SS)نتایج مربوط به مجموع مربعات جزئی 

نشان داده شده است. نوع  3رخ گیرایی در جدول ن

اسپرم مصرفی، بیشترین تأثیر را بر نرخ گیرایی دارد. 

همچنین نوبت تلقیح، تکنسین تلقیح درون گله، گله، 

عوامل بر  نیمؤثرترترتیب   سن تلقیح و فصل تلقیح به

گزارش  .Norman et al (2010)نرخ گیرایی هستند. 

پرم، بیشترین تأثیر را بر نرخ سال و نوع اس-کردند گله

ی هلشتاین دارند. در گزارشی دیگر ها سهیتلگیرایی 

عامل بر نرخ گیرایی در تلیسه، اثر سال  نیرگذارتریتأث

 ,.DeJarnett et al) ماه تلقیح )گله( عنوان شد× تلقیح 

از تحقیقات گذشته اثر تکنیسین  کدام چیه. در (2009

 ه بود.تلقیح در مدل آماری قرار نگرفت

 
. تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر نرخ گیرایی 3جدول 

 ی هلشتاینها سهیتل

 عوامل موجود

 در مدل

 درجۀ 

 آزادی

 مربع 

 کای
P-value 

 6433/3 33/0 4 سال

 3467/3 37/44 3 فصل

 < 3334/3 44/30 3 گله

 < 3334/3 60/476 6 نوبت تلقیح

 < 3334/3 61/404 6 تکنیسین تلقیح )گله(

 < 3334/3 44/41 4 تلقیحسن 

 < 3334/3 66/434 4 نوع اسپرم

 

ا بی متفاوت تلقیح ها نوبتنرخ گیرایی تلیسه در 

نشان داده شده است.  6دو نوع اسپرم در جدول 

( از نظر نرخ >3334/3Pی )معنادارتفاوت بسیار 

وجود داشت.  ها سهیتلگیرایی بین دو نوع اسپرم در 

تلقیح اسپرم میانگین نرخ گیرایی اولین 

درصد اسپرم معمولی  76شده، حدود  جنسیت تعیین



 4336پاییز ، 3 ة، شمار64 ةایران، دور دامیعلوم  676

 

بود. در تحقیقات مختلف، نرخ گیرایی اسپرم 

شده در مقایسه با اسپرم معمولی،  جنسیت تعیین

 Norman etمثال  عنوان بهمتفاوت گزارش شده است؛ 

al. (2010) ،DeJarnett et al. (2009)  وChebel et 

al. (2010) گیرایی اسپرم  ترتیب، نرخبه

درصد اسپرم  70و  03، 73شده را  جنسیت تعیین

معمولی، گزارش دادند. نرخ گیرایی با افزایش نوبت 

 Norman) ابدی یمتلقیح، در هر دو نوع اسپرم کاهش 

et al., 2010).  که نرخ  دهد یمنتایج این تحقیق نشان

شده، بیشتر از  جنسیت گیرایی تلقیح سوم اسپرم تعیین

به  احتماالًوم و مشابه تلقیح اول است. این امر تلقیح د

دلیل تأثیر عوامل مزاحم و تعداد کم مشاهده در نوبت 

دالیل کاهش گیرایی  نیتر مهم. از استسوم تلقیح 

و  تر نییپابه دُز  توان یمشده،  جنسیت اسپرم تعیین

آسیب وارده در فرایند جداسازی، اشاره کرد 

(DeJarnett et al., 2008)ز کارآمدترین ابزارها برای . ا

شده و  جنسیت کاهش تفاوت گیرایی اسپرم تعیین

ی ماهرتر، ها نیسیتکنمعمولی، استفادة اختصاصی از 

شده است.  جنسیت برای تلقیح دام با اسپرم تعیین

از این ظرفیت در جدول  ها یدامدارچگونگی استفادة 

 نشان داده شده است. 1

 
گین حسابی نرخ گیرایی . تعداد مشاهده و میان6جدول 

شده با اسپرم  )درصد( نوبت اول تا سوم تلیسۀ تلقیح

 شده جنسیت معمولی و تعیین

  نوبت تلقیح
 اسپرم

 معمولی

 اسپرم 

 شده جنسیت تعیین

 34/60( 6433) 47/41( 43663)*  اول

 43/33( 333) 30/14( 6663)  دوم

 60/60( 33) 66/13( 6363)  سوم
 .استز بیانگر تعداد مشاهدات اعداد داخل پرانت *

 

. مقایسۀ تعداد تلقیح و میانگین حسابی نرخ 1جدول 
شده  جنسیت گیرایی تلیسه با دو نوع اسپرم معمولی و تعیین

 در دو گروه تکنیسین تلقیح
 گروه دوم 6 گروه اول 4 نوع اسپرم متغیر
 تعداد 
 تلقیح

 46467 6760 معمولی
 6304 03 شده جنسیت تعیین

  3ییرایگنرخ 
 درصد()

 13 73 معمولی
 67 43 شده جنسیت تعیین

شامل ) شده جنسیت . تکنیسین تلقیح با کمتر از ده تلقیح اسپرم تعیین4
 مهارت کمتری دارند. ها نیسیتکننفر(؛ با این فرضیه که این  47
شامل ) شده جنسیت . تکنیسین تلقیح با بیش از ده تلقیح اسپرم تعیین6

 مهارت بیشتری دارند. ها نیسیتکن؛ با این فرضیه که این نفر( 43
 نرخ گیرایی سه تلقیح اول در تلیسه. .3

 

انتظار، گروه دوم از گروه اول عملکرد بسیار  برخالف

(. هرچند دلیل این تفاوت >3334/3Pی داشتند )تر نییپا

ناشی از عدم  تواند یمی معلوم نیست، ولی درست به

با ارزش اقتصادی باالتر به اختصاص متناسب اسپرم 

فصل بر نرخ گیرایی  ریتأثی خاص باشد. ها نیتکنس

شده در  جنسیت تلیسه در دو نوع اسپرم معمولی و تعیین

گیرایی  معنادارکاهش  باوجودآورده شده است.  4جدول 

اسپرم معمولی در تابستان و پاییز، تفاوتی در گیرایی 

دیده نشد شده در فصول مختلف  جنسیت اسپرم تعیین

(63/3P= در تحقیقی روی .)ی هلشتاین شیراز، ها سهیتل

شده در فصل  جنسیت کمترین نرخ گیرایی با اسپرم تعیین

. باید توجه (Chalmeh et al., 2012)زمستان گزارش شد 

یابی در فصول تحت تأثیر  داشت که کاهش نرخ فحل

استرس گرمایی )کاهش تعداد تلقیح در تابستان(، 

صلۀ بین دو تلقیح را افزایش خواهد داد که میانگین فا

سبب زیان اقتصادی مضاعف به دلیل تأخیر بیشتر در 

. بر این اساس استفاده از اسپرم شود یمآبستنی تلیسه 

شده در فصول بهار و زمستان نتایج بهتری  جنسیت تعیین

 خواهد داشت.

 

گیرایی سه تلقیح اول تلیسه در فصول مختلف با اسپرم  . میانگین حسابی، تعداد مشاهدات، درصد مشاهدات و نرخ4جدول 

 شده جنسیت معمولی و تعیین

 متغیر
 شده جنسیت اسپرم تعیین  اسپرم معمولی 

 زمستان پاییز تابستان بهار  زمستان پاییز تابستان بهار 

 b14/43 a41/13 a03/10 b13/44  a43/61 a64/16 a41/64 a47/67  4نرخ گیرایی

 734 413 346 443  6033 6616 3633 6636  داتتعداد مشاه

 30/36 34/64 40/46 03/64  30/60 63/61 11/43 60/64  درصد مشاهدات
 .(P=31/3) بر مبنای میانگین حداقل مربعات بوده است ها سهیمقا. 4
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( Type 3 SSنتایج مربوط به مجموع مربعات جزئی )

ی تلیسه در دمثلیتولی ها یناهنجارعوامل مؤثر در بروز 

 نیرگذارتریتأثآورده شده است. در حالی که  7جدول 

، طول دورة آبستنی استعامل در وقوع سقط، اثر گله 

یی دارد. زا سختزایی و  بیشترین نقش را در نرخ مرده

تفاوتی از لحاظ میانگین طول دورة آبستنی بین دو 

. سن (Tubman et al., 2004) نوع اسپرم وجود ندارد

 733ان تلیسه بین دو نوع اسپرم متفاوت بود، )زایم

روز برای  766جنسیت شده و  روز برای اسپرم تعیین

یی و زا سختاسپرم معمولی( ولی این عامل بر وقوع 

زایی در تلیسه اثری نداشت. اثر نوع اسپرم فقط  مرده

 است. در تحقیقی توجه یی شایان زا سختدر نرخ وقوع 

Norman et al. (2010) رش دادند اثر جنس گزا

یی و زا سختعامل در مقدار وقوع  نیتر مهمگوساله 

زایی است. مقایسۀ اثر نوع اسپرم بر نرخ گیرایی و  مرده

 0ی تلیسه در جدول دمثلیتولی ها یناهنجاربروز 

نشان داده شده است. نوع اسپرم منجر به آبستنی، 

. (P=303/3) ی در وقوع سقط نداشتمعنادارتأثیر 

Chebel et al. (2010)  گزارش کردند، استفاده از

شده بر الگوی بازگشت به فحلی  جنسیت اسپرم تعیین

پس از اولین آبستنی تأثیری ندارد. در تحقیقی دیگر، 

شده با  کاهش جزئی در نرخ سقط گاوهای آبستن

شده گزارش شد که شاید علت  جنسیت اسپرم تعیین

ده با ی تلقیح شها سهیتلآن بهتربودن شرایط بدنی 

 ,.Tubman et al) شده باشد جنسیت اسپرم تعیین

یی که با اسپرم ها سهیتلزایی در  . نرخ وقوع مرده(2004

درصد بود  4/3شده آبستن شده بودند،  جنسیت تعیین

ی تلقیح ها سهیتل ی بامعنادارو از نظر آماری تفاوت 

نشان نداد  (درصد 1/7ی معمولی )ها اسپرمشده با 

(307/3=Pبا آ .)ی نر بیشتر ها گوسالهزایی  نکه مرده

 ,.DeJarnett et al., 2009; Norman et al) است

با استفاده از اسپرم  رود یمو انتظار  (2010

زایی کاهش یابد، ولی  شده درصد مرده جنسیت تعیین

آسیبی که در فرایند جداسازی به اسپرم وارد  احتماالً

رخ منفی بر سالمتی گوساله، ن ریتأثبا  شود یم

 ;DeJarnett et al., 2009) دهد یم شیافزازایی را  مرده

Norman et al., 2010) .DeJarnett et al. (2009) 

شده  جنسیت زایی اسپرم تعیین گزارش کردند که مرده

نر باشد، بسیار بیشتر  متولدشدهدر مواقعی که گوساله 

شده در  جنسیت درصد در اسپرم تعیین 63است )

در اسپرم معمولی(؛ همچنین  درصد 46مقایسه با 

اعالم کردند در صورت تصحیح اثر سن زایش برای نرخ 

زایی، تفاوتی بین دو نوع اسپرم وجود نخواهد  مرده

شده در  جنسیت داشت. استفاده از اسپرم تعیین

 4/63یی از زا سخت، موجب کاهش نرخ وقوع ها سهیتل

 ی ها گوساله(. P=3336/3) درصد شد 7/44به 

 (Norman et al., 2010) تولد کمتری دارند ماده وزن

ی ها اسپرمزایی در  و با افزایش نرخ ماده

. ابدی یمکاهش  ییزا سختشده،  جنسیت تعیین

شده  جنسیت یی از تأثیرنداشتن اسپرم تعیینها گزارش

 ,.Chebel et al) یی وجود داردزا سختدر کاهش نرخ 

2010). 

 
ر وقوع . تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر د7جدول 

 یی(زا سختزایی و  سقط، مرده) یدمثلیتولی ها یناهنجار

  صفت
 عوامل موجود

 در مدل

درجۀ 

 آزادی

کای 

 اسکوئر
P-value 

 <3334/3 43/34 1 سال زایش  سقط

 <3334/3 44/66 3 فصل زایش  

 <3334/3 46/443 3 گله  

 3047/3 33/3 4 نوع اسپرم  

 3463/3 67/46 1 سال زایش  زایی مرده

 6334/3 73/6 3 فصل زایش  

 <3334/3 30/63 3 گله  

 3013/3 37/6 4 نوع اسپرم  

طول دورة   

 آبستنی

4 40/331 3334/3> 

 1703/3 34/3 4 سن زایش  

 <3334/3 36/413 1 سال زایش  ییزا سخت

 3614/3 36/0 3 فصل زایش  

 3766/3 64/1 3 گله  

 3336/3 43/46 4 نوع اسپرم  

ل دورة طو  

 آبستنی

4 44/461 3334/3> 

 3744/3 33/3 4 سن زایش  
 

 

 

 



 4336پاییز ، 3 ة، شمار64 ةایران، دور دامیعلوم  674

 
 

 

 

 یی( در تلیسهزا سختزایی و  ی )سقط، مردهدمثلیتولی ها یناهنجارنرخ گیرایی و بروز  4. مقایسۀ اثر نوع اسپرم بر میانگین0جدول 
P-value شده جنسیت تعیین معمولی  

 

 <33346/3 66/67( 73/63) 36/44( 44/13)  3نرخ گیرایی

 303/3 43/1( 63/6) 17/7( 34/1)  وقوع سقط

 307/3 44/3( 66/0) 67/7( 44/7)  زایی وقوع مرده

 3336/3 73/44( 16/41) 31/63( 10/43)  ییزا سخت
 . میانگین حسابی و درون پرانتز میانگین حداقل مربعات.4

 . مقایسه بر مبنای میانگین حداقل مربعات بوده است.6

 انگین سه تلقیح اول.. می3 

 

 ی کلیریگ جهینت

آسیب وارده در فرایند جداسازی اسپرم، سبب کاهش 

نرخ گیرایی اسپرم  که یطور به؛ شود یمنرخ گیرایی 

درصد اسپرم  76متوسط،  طور بهشده  جنسیت تعیین

شده نرخ  جنسیت معمولی بود. استفاده از اسپرم تعیین

درصد  30مولی زایی را در مقایسه با اسپرم مع ماده

 63یی تلیسه از زا سختافزایش داد و سبب کاهش وقوع 

ی در وقوع سقط و معناداردرصد شد. تفاوت  47درصد به 

زایی دو نوع اسپرم وجود نداشت. تفاوت زیادی به  مرده

ی بین دمثلیتولی ها یناهنجارلحاظ نرخ گیرایی و بروز 

شده وجود داشت. با بهبود  جنسیت ی تعیینها اسپرم

تا  توان یممدیریت گله و دقت در انتخاب اسپرم مناسب، 

 ی استفاده از این نوع اسپرم را افزایش داد.ور بهرهحدودی 

فایدة  -در تجزیه و تحلیل هزینه تواند یماین تحقیق 

 شود. استفادهشده؛  جنسیت ی تعیینها اسپرماستفاده از 
 

 سپاسگزاری

وده و ی دامپروری فکا، فضیل، فواحدهااز مدیریت 

گلدشت سپاهان که اطالعات این پژوهش را در اختیار 

 .میکن یمگزاری  ما قرار دادند، صمیمانه سپاس
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ABSTRACT 

The objective of this study was to explore the reproductive consequences of using sex-sorted semen on 

sex ratio, conception rate and reproductive disorders (dystocia, abortion, stillbirth) in Holstein heifers. 

Reproduction performances records which were collected during 2006 to 2013 from 4 large dairy herds in 

Isfahan province of Iran were used and analyzed by GENMOD procedure of SAS software. Rate of 

female born of sexed semen (86.3%) was 1.8 times higher than those of conventional semen (48.5%). 

Conception rate was generally decreased in three first services from 61.0% to 47.2% (P<0.001) in group 

of using sexed semen. Use of sexed semen was significantly decreased the incidence of dystocia in heifers 

(from 20.3% to 16.8%). There was no significant difference in abortion and stillbirth incidences between 

two groups of semen (P>0.05). The  results of  this study  can  used  for  analyses  of  cost- revenue  for 

using sex-sorted semen dairy herds. 

 

Keywords: dairy cow, reproduction performance, sexed semen. 
 

 

                                                                                                                                                                          
* Corresponding author E-mail: sadeghism@cc.iut.ac.ir  Tel: +98 3113913507 


