
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 9311 زمستاندانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران؛  -انجمن علمی

 am.kaz.404@gmail.com نویسنده مسئول:*

( ایحرفه) ترويجی -علمی. (همانندسازی و آزمايشگاهی لقاح جنین، انتقال مصنوعی، تلقیح) گاو در تولیدمثلی هایفناوری. ا ،کاظمی  دهی:رفرنس

 .30-39(: 9)02 ؛9911 ،دامستیک

 09/90/9911 تاریخ انتشار آنالین:     20/90/9911 تاریخ پذیرش:     92/99/9911 تاریخ بازنگری:     02/99/9911 تاریخ دریافت:

 

 

 

 *9 کاظمی امین
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 بابک خرمیان طوسی

 9912تاریخ انتشار: 

 انتشارات دانشگاه تهران ناشر:

 032تعداد صفحات:  

های کمک باروری( به رشتۀ تحریر در آمده قیح مصنوعی و سایر فناوریاین کتاب در دو بخش کلی )تل

لقاح  ن،یانتقال جن ،یگذارتخمک یهمزمان ،یمصنوع حیتلق همچونهایی است و بر روی موضوع

های کتاب به صورت در ادامه به بررسی و معرفی هر کدام از فصل .کندی تمرکز میو همانندساز یآزمایشگاه

 بخش پرداخته خواهد شد.جداگانه در دو 
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در رابطه با تاريخچۀ تلقیح مصنوعی در ايران و همچنین  فصل اول:

  پردازد.به بیان مزايا و معايب اين روش می

در مورد آناتومی دستگاه تولیدمثلی دام ماده،  دوم: فصل

 کند.های مؤثر بر آن صحبت میگذاری و نیز برخی هورمونتخمک

م آن يابی، عالئتوجه و تمرکز اين فصل به مسئله فحل فصل سوم:

 .يابی استو نیز وسايل کمکی برای بهبود فحل

ده زمان مناسب تلقیح و فواصل زايمانی بخش عم فصل چهارم:

 باشند.موضوعات مورد بررسی در اين بخش می

 ریگذاتخمک سازی فحلی وهمزماناين فصل مبحث  فصل پنجم:

ها مانند سازی آنهای مربوط به همزمانکند و برنامهرا بررسی می

Targeted breeding دهد.و يا اووسینک را توضیح می 

استفاده در سازی منی برای آمادهمراحل و مالحضات  فصل ششم:

 در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است. تلقیح مصنوعی

استفاده از اسپرم منجمد برای تلقیح مصنوعی مبحث  فصل هفتم:

سازی اسپرم و ، عنوان اصلی اين فصل است که مراحل آمادهدر گاو

در پايان نحوۀ انجام تلقیح مصنوعی گاو با استفاده از اين نوع اسپرم 

 ود.شتوضیح داده می

و همچنین  اسپرم سازیهاصول نگهداری و ذخیر فصل هشتم:

 دهد.را مورد بررسی قرار می در هنگام بروز سوانح هیاول یهاکمک

های به نسبت طوالنی )حجم باالی( کتاب است از فصل فصل نهم:

، تنظیم دام نر مثلیدستگاه تولید آناتومی و فیزيولوژیو در رابطه با 

اندوکرينولوژی دام نر، اسههپرماتوژنز، منی و اسههپرم و دمای بیضههه، 

  کند.همچنین انتقال اسپرم صحبت می

اين دو فصل از کتاب به صورت کلی به دو  فصل دهم و یازدهم:

-مطالبی مانند رنگگیری و ارزيابی اسپرم اشاره دارد و موضوع اسپرم

های ها و همچنین به بیان روشآمیزی اسپرم، غلظت و شمارش آن

  پردازند.محاسبه غلظت اسپرم می

های بیماریفصل پايانی بخش اول کتاب است که  فصل دوازدهم:

بندی و مورد بحث قرار داده را دسهههته قهابهل انتقال از طريم منی

 است.

تا به اينجا، يعنی فصهل اول تا دوازدهم ارائه شده در اين  *

کتاب حول محور تلقیح مصهنوعی است و از فصل سیزدهم تا فصل 

باشد؛ که در باروری میهای کمک هجدهم در رابطه با ساير فناوری

 های عنوان شده توضحاتی ارائه خواهد شد:ادامه در رابطه با فصل

د باشهلین فناوری کمک باروری میانتقال رويان او فصل سیزدهم:

که در اين کتاب در رابطه با آن بحث شههده اسههت. در اين فصههل 

بندی همچنین به موضهههوعاتی همچون اخذ رويان، ارزيابی و طبقه

 ها پرداخته شده است.ها و فرايند انتقال آنرويان

های مطالب اين فصل دربارۀ انجماد رويان و روشفصل چهاردهم: 

)روش انجماد آهسهههته و پروتکل انجماد سهههريع يا انجمادسهههازی 

  ( است.(Vitrification)سازی شیشه

 لقاح و تولید رويان آزمايشگاهیبه بیان چگونگی  فصلل پانزدهم:

پردازد، همچنین در رابطهه بها کهاربردهها و مراحهل انجام لقاح می

 دهد.آزمايشگاهی اطالعاتی در اختیار خواننده قرار می

باروری ر اين فصههل به آخرين فناوری کمک د فصلل شلانزدهم:

شهههود. تاريخچه يعنی همهاننهدسهههازی )کلونینهگ( پرداختهه می

همانندسههازی، اهداو و اهمیت همانندسههازی، اسههاو مولکولی و 

 بیولوژی همانندسازی و ... از عناوين اين فصل هستند.

ر است. د "حیوانات تراريخته"عنوان کلی اين فصل  فصل هفدهم:

تعريف حیوانات تراريخته اشههاره و سههپس در مورد چرايی ابتدا به 

کند. در ادامه به کاربردها و خدمات حیوانات ها صحبت میتولید آن

 پردازد.تراريخته در سه بخش کشاورزی، پزشکی و صنعتی می

توان از آن به عنوان فصل پايانی کتاب است که می فصل هجدهم:

ای هفصههل به موضههوع اسپرمترين فصهل نیز ياد کرد. در اين کوتاه

 تعیین جنسیت شده پرداخته شده است.
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