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 چکیده
 یدمادو اثر  در آزمایش نخست، .در قالب دو آزمایش بود های مادر گوشتی مسنی در مرغمصنوع حیتلق یساز نهیبه پژوهش نیا از هدف

 نفوذ اسپرمنرخ و  یجوجه درآور ،یبر بارور هفته( 58خروس، سن  40هوبارد ) خروس (وسیدرجه سلس 25و  5) شده رقیق متفاوت منی
(SP) 100در آزمایش دو، سه غلظت متفاوت اسپرم ) .هفته( بررسی شد 58مرغ، سن  180هوبارد ) مرغ نیتلیفراو هیبه ال (C100 ،)200 
(C200 و )400 (C400میلیون اسپر ) هفته( بر باروری،  62خروس، سن  40های هوبارد )ازای هر مرغ(، از خروس لیتر )به میلی 25/0م در

شده نسبت به دمای  درجه سلسیوس منی رقیق 5ها نشان دادند دمای مرغ بررسی شد. در آزمایش نخست، یافته 270در  SPجوجه درآوری و 
و کاهش مرگ و میر جنینی اولیه شد.  SPهای بارور و مرغدرآوری تخمجوجهدرآوری کل، درجه سلسیوس سبب افزایش درصد جوجه 25

درآوری گزارش شد. همچنین در این آزمایش بیشترین جوجه C400در تیمار  SPهای آزمایش دو نشان دادند، بیشترین درصد باروری و یافته

به  نهینسبت هزگزارش شد.  C400و  C200اولیه در تیمارهای های بارور و کمترین میزان مرگ و میر جنینی مرغدرآوری تخمکل و جوجه
های این پژوهش نشان دادند که . به طور کلی یافتهشدمحاسبه  4/1و  9/2برابر است با  باًیتقر ترتیب به C400و  C200 یمارهایت یبرا دهیفا

 400تا  200توان از غلظت تلقیحی درآوری( میه و جوجههای مسن )با توجه به نسبت هزینه به فایدمرغ سازی تلقیح مصنوعی در برای بهینه
 درجه سلسیوس استفاده کرد. 5ازای هر مرغ در دمای  لیتر به میلی 25/0میلیون در 
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ABSTRACT 

The current study aimed to optimize artificial insemination in aged broiler breeder hens in two experiments. In the 
first experiment, the effect of (two) different diluted semen temperatures (5 and 25 °C) of Hubbard rooster (40 
roosters, 58 weeks of age) on fertility, hatchability and sperm penetration (SP) rate in the perivitelline layer of 
Hubbard hen (180 hens) were investigated. In the second experiment, three (different) sperm concentrations (100 
(C100), 200 (C200), and 400 (C400) million sperm in 0.25 mL (per hen) of Hubbard roosters (40 roosters, 62 weeks 
of age) on fertility, hatchability and SP rate of Hubbard broiler breeder hens (270 hens) were explored. In the first 
experiment, the results showed that the temperature of 5 °C of diluted semen compared to the 25 °C, increased 
percentage of hatchability of set eggs, hatchability of fertile eggs, and SP and decreased early embryonic mortality. 
The results of the second experiment showed the highest percentage of fertility and SP rate were observed at 
treatment C400. Also, in this experiment that highest percentage of hatchability of set eggs and hatchability of fertile 
eggs and lowest early embryonic mortality were observed at treatment C400. Return on investment (ROI) of the 
treatments C200 and C400 was approximately 2.9 and 1.4, respectively. In overall, the results of this study showed 
that (in attention to ROI and hatchability) to optimize artificial insemination of aged broiler breeder hens we can use a 
sperm concentration of 200 to 400 million in 0.25 mL per hens at 5 °C. 
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 مقدمه

های گوشتی برای مولد جوجه انتخاب ژنتیکی در الین

های ارثی مانند وزن بدن، بهبود بسیاری از ویژگی

بازده عضالت سینه و بازدهی مصرف خوراک با 

 Hocking, 1990; Sharideh) موفقیت روبرو بوده است

et al., 2016a) اما این موفقیت با افزایش طول عمر و .

عملکرد تولید مثلی به ویژه در اواخر دوره تولید، 

. (Sharideh et al., 2016b)همبستگی مثبتی ندارد 

های ها به سازههفتگی گله 45کاهش باروری از سن 

گوناگونی مانند کاهش وزن بیضه، تولید اسپرم و مقدار 

 Sarabiaها بستگی دارد تستوسترون خون خروس

Fragoso et al., 2013))ها . همچنین ازآنجاکه خروس

گیری کم و ناقص  کنند، جفتاضافه وزن پیدا می

سبب کاهش باروری  ها ممکن استها با مرغخروس

 ,.Hocking & Bernard, 2000; Vizcarra et al) شود

2010; Sarabia Fragoso et al., 2013) . 

های  هفتگی در گله 45تلقیح مصنوعی پیش از سن 

گیری طبیعی، باروری مادر گوشتی به علت اینکه با جفت

 & Bakst)، مطلوب نیست آیدبهینه به دست می

Dymond, 2013; Sarabia Fragoso et al., 2013) برای .

های جوان های پیر، خروسغلبه بر کاهش باروری در گله

علت شیوع برخی از  شوند. اما بهوارد می هابه گله

، ورود ها مانند آنفوالنزا در برخی فصول ویژه بیماری

های مرغ مادر ممکن است برای گله 1خروس جوان

رسد با تلقیح مصنوعی  گوشتی خطرناک باشد. به نظر می

در اواخر دوره تولید، خطر امنیت زیستی مربوط به ورود 

 ,Bakst & Dymond)شود های جوان برطرف می خروس

. در صنعت ماکیان مانند بوقلمون، به علت اینکه (2013

های نر به دلیل سنگینی توانایی انتقال منی به  بوقلمون

گیری را ندارند، تلقیح مصنوعی در جنس ماده طی جفت

 ,Long & Kramer) این صنعت گسترش یافته است

2003; Long & Conn, 2012)های چنین در الین. هم

برخالف  هااجداد مانند هوبارد به علت اینکه خروس

ها را گیری با مرغها کوتاه قد هستند توانایی جفت مرغ

ندارند، بنابراین از تلقیح مصنوعی در این الین استفاده 

 شود. می

                                                                               
1. Spiking 

های پیشین، اثر های حاصل از پژوهشطبق یافته

 5تا  4سرد ) شده در شرایطداری منی رقیقدمای نگه

درجه سلسیوس( بر  25درجه سلسیوس( و محیط )

 Sharideh) کیفیت اسپرم طی گذشت زمان بررسی شد

et al., 2019; Vasicek et al., 2015; Zamiri et al.,. 

 ها به خوبی نشان دادند که طی(. این پژوهش2005

گذشت زمان کیفیت اسپرم در دمای محیط نسبت به 

شده در رقیق اما دمای مناسب منیتر شد، دمای سرد کم

 Sextonزمان تلقیح مصنوعی فوری )به استثنای مطالعه 

( که فقط بر درصد باروری انجام شد( بررسی نشده  1977)

( که اثر غلظت 2016)  .Moghbeli et alاست. در پژوهش 

بر  Eهای کاتاالز و ویتامین اکسیداناسپرم در حضور آنتی

-خروس پس از فرآیند انجماد کیفیت و باروری اسپرم

ذوب بررسی شد. آنها نشان دادند که هر چند کیفیت 

شود اما باروری اسپرم با افزایش غلظت اسپرم کم می

-ها تحت تاثیر غلظت اسپرم )پس از فرآیند انجمادمرغ

ذوب( قرار نگرفت و اثر غلظت اسپرم در تلقیح مصنوعی 

 ی نشد. های مادر گوشتی بررسفوری بر باروری مرغ

ها، طی یک توان باروری منی رقیق نشده خروس

. (Sharideh et al., 2019)یابد ساعت انباشت، کاهش می

مصرف مواد مغذی منی )مانند فروکتوز و گلوکز( و تولید 

ها های دفعی )اسید الکتیک( به وسیله اسپرممتابولیت

ها منی و در نهایت آسیب به اسپرم pHسبب کاهش 

شوند. همچنین اکسیداسیون چربی غشای اسپرم به می

های فعال اکسیژن سبب آسیب علت افزایش تولید گونه

ها اسپرم و از بین رفتن اسپرم به غشای پالسمایی

تا زمان  بنابراین، منی خروس. (Sexton, 1977)شود  می

تلقیح، باید در رقت مناسب در محیطی با فشار اسمزی و 

قدرت بافری بهینه همراه با منبع انرژی در بهترین دما 

که، تاکنون پژوهشی به داری شود. با توجه به ایننگه

شده و غلظت اسپرم بر  منظور بررسی اثر دمای منی رقیق

مرگ و میر جنینی و درآوری و درصد باروری، جوجه

همچنین نرخ نفوذ اسپرم به الیه فراویتلین در تلقیح 

های مادر گوشتی مسن انجام نشده مصنوعی فوری مرغ

است. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی دمای منی 

های شده )در زمان تلقیح مصنوعی فوری( و غلظت رقیق

سازی تلقیح مصنوعی در متفاوت اسپرم برای بهینه

 های مادر گوشتی مسن در نظر گرفته شد. مرغ
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 هامواد و روش
 آزمایش نخست

 25و  5هدف از این پژوهش بررسی دو دمای متفاوت )

شده بر درصد باروری، جوجه  درجه سلسیوس( منی رقیق

درآوری و نرخ نفوذ اسپرم به الیه فراویتلن بود. این 

پرورش مرغ مادر گوشتی شرکت  آزمایش در مزرعه

زرعه نمونه )خاص( گرگان، طراحی و اجرا شد. سهامی م

قطعه خروس مادر  40کردن منی  آوری و رقیقبرای جمع

-سخروهفته( به کار برده شد.  58گوشتی هوبارد )سن 

و حداقل  (تریل یلیم 2/0) یکه حداقل حجم من هایی

درصد  ( و یلیتر من میلی کیدر  اردیلیم 3)غلظت اسپرم 

 گزینشدرصد داشتند،  70ز ا شتریکل اسپرم ب ییجنبا

-گیری از خروس به روش غیرتهاجمی که به اسپرم شدند.

 Burrows)وسیله  باروس و کوئین گزارش شد، انجام شد 

& Quinn, 1937) .( 400پس از رقیق کردن منی 

کننده، درصد جنبایی و لیتر رقیق میلیون در هر میلی

در  درصد( 80درصد و  70باالی  ترتیب بهمانی زنده

گلوتامات، -گرم سدیم ال 67/8) 1کننده بلستویل رقیق

گرم پتاسیم  62/0گرم سدیم استات سه آبه،  30/4

راید، گرم منیزیم کل 34/0بازیک یک آبه،  سیترات تری

 65/0بازیک، گرم هیدروژن فسفات پتاسیم دی 7/12

 سیتر -Nگرم  95/1گرم هیدروژن فسفات منوبازیک، 

 دیاس کیسولفون نواتانیآم -2-لی( متلیمت یدروکسی)ه

(TES و )لیتر آب مقطر  میلی 1000گرم فروکتوز در  5

 (لوگرمیک /اسمول یلی)مو فشار اسموزیه  pHحل شدند؛ 

(  یک بخش منی 350و  5/7است با برابر  ترتیب به

درجه سلسیوس به  25درنگ با دمای شده بی رقیق

 5شده با دمای  ها تلقیح و بخش دیگر منی رقیق مرغ

شد. برای بررسی ها تلقیح درجه سلسیوس به سایر مرغ

درآوری و نرخ نفوذ اسپرم منی درصد باروری، جوجه

)فلکس، سن قطعه مرغ هوبارد  90شده در دو دما از رقیق

ازای هر دما )پس از دو هفته پیاپی تلقیح  هفته( به 58

 مصنوعی( استفاده شد. 

 

 ها و تلقیح مصنوعیمرغ

برای انجام آزمایش نخست، از گله تجاری مرغ مادر 

                                                                               
1. Beltsville 

قطعه  180هفتگی،  58گوشتی فلکس هوبارد در سن 

آزمایشی  جایگاه 6مرغ مادر گوشتی گزینش و به 

روی بستر انجام شد. در هر  منتقل شدند. آزمایش

قطعه مرغ قرار گرفت. واحدهای  30جایگاه آزمایشی 

ی دانخورمتر و مجهز به  3×  2آزمایشی به ابعاد 

سرپستانکی و سه النه  خوریآب ای،ناودانی زنجیره

بودند. آب مصرفی به شیوه آزاد در اختیار  گذاریتخم

ساعت  14 شیوهبرنامه نوری نیز به ها قرار گرفت.  مرغ

توزیع  ساعت خاموشی اعمال شد. 10و  روشنایی

دقیقه پس از شروع روشنایی انجام شد.  20خوراک 

میزان مصرف خوراک بر اساس وزن بدن و توصیه 

برنامه پرورشی مرغ مادر گوشتی هوبارد تنظیم شد. 

دهی به پس از دو هفته عادت های هر تیمارمرغ

یح هفتگی تلق 62 و 61 در سن شرایط جدید،

اسپرم میلیون  100ها با غلظت  مصنوعی شدند. مرغ

ی یکبار بعد از ا هر مرغ هفته ازای بهلیتر  میلی 25/0در 

. (Sharideh et al., 2020)تلقیح مصنوعی شدند ظهر 

نحوه نگهداری و مهار مرغ به هنگام تلقیح مصنوعی 

و  پیرامونبدین نحو است که با فشار دادن با دو دست 

بدن پرنده، ناحیه واژن را آشکار و با وارد  پشتیبخش 

اسپرم تا عمق سه تا چهار  دارایکردن سرنگ 

شخص دیگر، منی در محل نزدیک  وسیلهبهمتر  سانتی

شد. در این زمان فشار  تخلیه  های ذخیره اسپرم به لوله

 شود. وارده بر نواحی شکمی و دمی قطع می

 

 درآوریباروری و جوجه درصد

تلقیح مصنوعی تا  نخستینها از دومین روز  مرغ تخم

سازی  آوری شدند. به منظور خنکجمع 62 انتهای هفته

درجه  18ها تا دمای پیشنهاد شده ) مرغ صحیح تخم

شدند.  آوری  زانه پنج بار جمعها رو مرغ سلسیوس(، تخم

داری  آلودگی و یک زرده نگه بدونهای سالم،  مرغ تخم

ها بعد از هر  مرغ عفونی کردن تخم شدند. برای ضد 

شد. هر هفته،  آوری از گاز فرمالدهید استفاده  جمع

برای  کشی مزرعه نمونه برده شد. ها به جوجه مرغ تخم

روز،  21از  سپدرآوری، باروری و جوجه بررسی درصد

مرغ هر تیمار شمرده شد و  های در آمده از تخم جوجه

مرغ که جوجه از آنها بیرون نیامده شکسته شد و  تخم

 . (Moghbeli et al., 2016) وضعیت آنها یاداشت شد
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100× 
 های بارور مرغ تخم

 درصد باروری =
 ها مرغ کل تخم

 

100× 
 های زنده جوجه

 درآوری کل درصد جوجه =
 ها مرغ کل تخم

 

100× 
  های زنده جوجه

 درآوری  درصد جوجه =

 های بارور مرغ تخم   
 های بارور مرغ تخم

 

 به الیه فراویتلیناسپرم نفوذ نرخ 

مرغ  تخم هشتنفوذ اسپرم، از هر تکرار  نرخبرای شمارش 

آوری و  ی جمعاز هر تلقیح مصنوع پسدر روز سه 

 ,.Bramwell et al., 1995; Sharideh et al)استفاده شد 

2016a)و شمارش منافذ  آمیزی الیه فراویتلینرنگ ه. نحو

مرغ کامالً از سفیده جدا  زرده تخمبدین صورت است که 

 دقیقه در محلول آب 5مرغ حداقل  زرده تخم. سپس شد

الیه زاینده به پس از آن  ور شد. نمک یک درصد غوطه

 و الیه زاینده جدا شدبریده و متر  ابعاد یک در یک سانتی

شستشو و روی الم  (PBS) 1نمکیبا محلول بافر فسفات 

آب اضافی با دستمال پاک سپس  تمیز گسترش داده شد.

درصد به گسترش چکانده  15شد و چند قطره فرمالین 

درصد، چند  15ثانیه چکاندن فرمالین  20از  پس شد.

تمام  چنانچهشد  قطره از محلول رنگی فوشین چکانده 

بعد از رنگ گرفتن  سطح گسترش را پوشش دهد.

گسترش با رنگ فوشین، رنگ اضافی با دستمال پاک 

اسالید در نهایت  شده و در محیط آزمایشگاه خشک شد.

شاهده م ×40 کل و با بزرگنمایی ×4شیئ  عدسی را با

)در میدان ها در مرکز الیه زاینده  سوراخ شمارشد و  

در وجود داشت؛  بیشترین منافذ اسپرمدیدی که 

 Bramwell) شمارش شد (میلیمتر مربع 89/15مساحت 

et al., 1995; Sharideh et al., 2016a). 

 

 آزمایش دو

های اسپرم هدف از این آزمایش بررسی اثر غلظت

(100 (C100 ،)200 (C200 و )400 (C400 میلیون )

هر مرغ( بر درصد  ازای بهلیتر  میلی 25/0اسپرم در 

باروری، جوجه درآوری و  نرخ نفوذ اسپرم به الیه 

پرورش مرغ  فراویتلن بود. این آزمایش نیز در مزرعه

                                                                               
1. Phosphate buffered saline 

مادر گوشتی شرکت سهامی مزرعه نمونه )خاص( 

آوری منی و گرگان طراحی و اجرا شد.  برای جمع

قطعه خروس هوبارد  40کردن مخلوط منی از رقیق 

های هفته( استفاده شد. برای بررسی نرخ 62)سن 

درآوری و میزان نفوذ اسپرم باروری، جوجه

قطعه مرغ  90ها در سه غلظت اسپرم از کننده رقیق

هر تیمار  ازای بههفته(  62هوبارد )فلکس، سن 

 هفته استفاده شد. 4برای  آزمایشی

 

 ح مصنوعیها و تلقیمرغ

برای انجام آزمایش دو، از گله تجاری مرغ مادر 

قطعه مرغ مادر گوشتی  270گوشتی فلکس هوبارد، 

آزمایشی  جایگاه 9هفتگی، انتخاب و به  62در سن 

منتقل شدند. آزمایش روی بستر انجام شد. شرایط این 

های ی مرغآزمایش همانند آزمایش نخست بود. همه

ای یکبار تلقیح هفتگی، هفته 66تا  64هر تیمار طی 

و  200، 100ها با غلظت  مصنوعی شدند. تلقیح مرغ

ازای هر مرغ  بهلیتر  میلی 25/0میلیون اسپرم در  400

 بعد از ظهر انجام شد. ،یکبار هفته

 

 درآوری  درصد باروری و جوجه

درآوری، پس از برای محاسبه درصد باروری و جوجه

مرغ هر تیمار  تخم های در آمده از روز، جوجه 21

که جوجه از آنها بیرون  هایی مرغ شمرده شد و تخم

 د. گردیو وضعیت آنها یاداشت  ندشکسته شد ،نیامد
 

 نرخ نفوذ اسپرم به الیه فراویتلین

برای شمارش منافذ نفوذ اسپرم، از هر تکرار هشت 

آوری بعد از هر تلقیح مصنوعی جمع 3مرغ در روز  تخم

ل رنگی و شمارش منافذ اسپرم شد. نحوی تهیه محلو

 ;Bramwell et al., 1995)همانند آزمایش نخست بود 

Sharideh et al., 2016a). 

 

 ها واکاوی داده

 30قفس در هر کدام  سهازای هر تیمار سه تکرار ) به

آوری شده های جمع قطعه مرغ( در نظر گرفته شد. داده

و  SAS 9.1 (SAS Institute, 2002)افزار  با استفاده از نرم

 GENMODهای نفوذ اسپرم(، )داده GLMهای  رویه
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)جهت  CORRدرآوری( و های باروری و جوجه)داده

بررسی ضریب همبستگی بین نفوذ اسپرم، باروری، 

درآوری و مرگ و میر اولیه جنینی( مورد واکاوی جوجه

ها در آزمایش یک با آماری قرار گرفتند. مقایسه میانگین

مورد مقایسه قرار  CONTRASTزاره استفاده از گ

 گرفتند. در آزمایش دو، به منظور مقایسه میانگین

درآوری( های مربوط به نفوذ اسپرم و باروری )جوجه داده

X) 1دوهای توکی و کی از آزمون ترتیب به
( استفاده شد. 2

در نظر گرفته  P≤05/0در  هاداری میانگین یسطح معن

 شرح زیر بود.های آماری طرح به  مدلشد. 
Yij= µ + Ti + eij 

yij: هر مشاهده یمقدار عدد ،µ: کل نیانگیم ،Ti :

 .: اثر اشتباه آزمایشeij(، i=1, 2, 3) ماریاثرت

برای برآورد اثر اقتصادی غلظت اسپرم بر 

( به ROI) 2دهیبه فا نهینسبت هزدرآوری کل،  جوجه

در نظر  یگذار هیسرما کی یعنوان شاخص سودآور

 گذاری هیسرما کی، سود ROIمحاسبه  ید. براگرفته ش

نسبت  ایبه صورت درصد  گذاری،هیسرما نهیبر هز میتقس

 (.Zaghari et al., 2017) گزارش شد

 

 نتایج و بحث
 آزمایش نخست

درجه  5ها نشان دادند که دمای در آزمایش نخست، یافته

درجه  25شده نسبت به دمای  سلسیوس منی رقیق

 5/7درصد و  2/7درصد،  2/6 ترتیب هبسلسیوس تقریباً 

های مرغدرآوری تخمدرآوری کل، جوجهدرصد جوجه

بارور و نرخ نفوذ اسپرم به الیه فراویتلین را افزایش داد 

که اثر   Sexton (1977)(. در پژوهش 1)جدول 

گذار لگهورن های تخم کننده بلستویل بر باروری مرغ رقیق

ها و  نرخ نفوذ اسپرم بررسی شده بود ) درصد هچ جوجه

کردن در پژوهش او بررسی نشد(، گزارش داد که رقیق

درجه سلسیوس  5کننده بلستویل در دمای منی با رقیق

درجه سلسیوس  25باروری بیشتری نسبت به دمای 

شده بر اسپرم پستانداران  های انجام. در پژوهشداشت

های پیشنهادی برای  نشان داده شده است که یکی از راه

کننده منی کاهش دمای  ها در رقیقکاهش رشد باکتری

                                                                               
1. Chi-square test 

2. Return on investment 

 ,.Waberski et al)درجه سلسیوس بود  5کننده تا رقیق

مدت از . گزارش شده است که استفاده طوالنی(2019

بیوتیک منجر به مقاومت  ی آنتیهای داراکنندهرقیق

 ;Schulze et al., 2020)بیوتکی و باکتریایی شد آنتی

Weitze, 2019) ،در آزمایش نخست در پژوهش کنونی .

ه تا کنندبه خوبی نشان داده شد که سرد کردن رقیق

درجه سلسیوس برخالف باور اشتباه برخی از  5دمای 

ها را کم نکرد بلکه گران نه تنها درصد باروری مرغپژوهش

درآوری و  نرخ نفوذ اسپرم به الیه فراویتلین درصد جوجه

ها را افزایش داد. بنابراین کاهش دمای منی مرغتخم

-درجه سلسیوس طی تلقیح مصنوعی می 5شده تا  رقیق

ها، منجر به افزایش د عالوه بر کاهش رشد باکتریتوان

درآوری و کاهش مرگ و میر اولیه جنینی درصد جوجه

های تواند یکی از روش( شود و این روش می2)جدول 

مادر گوشتی  هایسازی تلقیح مصنوعی در مرغبهینه

 مسن باشد. 

 

 آزمایش دو

وذ های آزمایش دو، بیشترین درصد باروری و نرخ نفیافته

را نشان دادند. همچنین در این  C400اسپرم در تیمار 

درآوری  درآوری کل و جوجهآزمایش بیشترین جوجه

های بارور و کمترین میزان مرگ و میر جنینی مرغتخم

 25/0میلیون اسپرم در  400و  100های اولیه در غلظت

غلظت  (.3ازای هر مرغ گزارش شد )جدول  لیتر به میلی

دار بر نرخ نفوذ اسپرم به الیه فراویتلین نیاسپرم، اثر مع

داشت چنانچه کمترین و بیشترین  شمار منافذ اسپرم در 

 25/0میلیون اسپرم در  400و  100های غلظت

(. لقاح 3ازای هر مرغ مشاهده شد )جدول لیتر به میلی

آمیز با غلظت اسپرم، جنیایی پیشرونده اسپرم و موفقیت

د غشایی پالسمایی اسپرم همچنین یکپارچگی و عملکر

 ;Meyer et al., 1980)ارتباط تنگاتنگی داشت 

Bramwell et al., 1995; Das et al., 2006) گزارش .

های نفوذ یافته به غشای شده است که شمار اسپرم

های ذخیره های ذخیره شده در در لولهفراویتلین با اسپرم

 ,Donoghue)( همبستگی مثبتی داشت SST) 3پرماس

1996; Sharideh et al., 2016a) . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
3. Sperm storage tubules (SST) 
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های بارور و مرغدرآوری تخمدرآوری کل، جوجهدرجه سلسیوس( بر باروری، جوجه 25و  5شده )اثر دمای منی رقیق .1جدول 
 ها در آزمایش یکفرویتلین پس از تلقیح مصنوعی مرغ نفوذ اسپرم به الیه

Table 1. Effect of diluted semen temperature (5 and 25 °C) on fertility, hatchability of fertile eggs set hatchability of eggs set 
(%) and sperm penetration (SP) in the inner perivitelline layer after artificial insemination of hens in experiment 1 

 Traits 
Temperature 

(°C) SP (Log10+1) 
Hatchability of eggs 

set,1 % 
Hatchability of fertile 

eggs set,1 % 
Fertility,1 % 

2.41b 69.24 (0.64 to 0.99)b 83.36 (1.38 to 1.85)b 
83.05 (1.38 to 1.81)

 
25

 

2.59a 74.20 (0.89 to 1.17)a 88.58 (1.82 to 2.24)a 83.76 (1.45 to 1.78)
 

5
 

0.05 - - - SEM 
0.05 0.04 0.01 0.73 P value 

 ها نشان داده شده است.درصد حدود اطمینان داخل کمان 95میانگین تخمین زده شده به عنوان درصد با . 1
a  وb) هستند یشیآزما یها گروه نیب دار یدهنده تفاوت معن ها نشان در ستون رمتشابهیحروف غ (05/0 > P).  

1. The estimated mean as a percentage with 95% confidence interval shown in the  parentheses. 
a, b) Different letters in columns represent significant differences between the experimental groups (P < 0.05). 

 
 13-7روزگی(، اواسط ) 6-0درجه سلسیوس( بر مرگ و میر جنینی در اوایل ) 25و  5شده )ثر دمای منی رقیقا .2جدول 

 ها در آزمایش یکروزگی( دوره جنینی پس از تلقیح مصنوعی مرغ 21-14روزگی( و اواخر )

Table 2. Effect of diluted semen temperature (5 and 25 °C) on embryonic mortality in early (0-6 days), mid (7-13 
days) and late (14-21 days) embryonic periods after artificial insemination of hens in experiment 1 

Traits Temperature (°C) 

Embryonic mortality  
(14-21 days),1 % 

Embryonic mortality  
(7-13 days),1 % 

Embryonic mortality  
(0-6 days),1 % 

8.97 (-2.59 to -2.04) 3.68 (-3.78 to -2.88)
 

4.00 (-3.61 to -2.79)a 25
 

6.64 (-2.92 to -2.42) 3.18 (-3.76 to -3.06)
 

1.83 (-4.43 to -3.52) b
 

5
 

0.06 0.58 < 0.01 P value 
 نشان داده شده است. هادرصد حدود اطمینان داخل کمان 95میانگین تخمین زده شده به عنوان درصد با . 1
a  وb) هستند یشیآزما یها گروه نیب دار یدهنده تفاوت معن ها نشان در ستون رمتشابهیحروف غ (05/0 > P).  

1. The estimated mean as a percentage with 95% confidence interval shown in parentheses. 
a, b) Different letters in columns represent significant differences between the experimental groups (P < 0.05). 

 

های مرغدرآوری تخمجوجه، درآوری کلازای هر مرغ( بر باروری، جوجه میلیون به 400و  200، 100اثر غلظت اسپرم ) .3جدول 
 دوها در آزمایش پس از تلقیح مصنوعی مرغ و نفوذ اسپرم به الیه فراویتلین بارور

Table 3. Effect of sperm concentration (100, 200, 400 million per hen) on fertility, hatchability of fertile eggs set hatchability of 
eggs set (%) and sperm penetration (SP) in the inner perivitelline layer after artificial insemination of hens in experiment 2 

Traits 
Sperm concentration 

(million per hen) SP (Log10+1) 
Hatchability of eggs 

set,1 % 
Hatchability of fertile 

eggs set,1 % 
Fertility,1 % 

2.43c 64.46 (0.43 to 0.75)b 
82.69 (1.32 to 1.78)b 

77.96 (1.09 to 1.46)c 100
 

2.64b 74.24 (0.88 to 1.24)a 88.61 (1.78 to 2.33)a 83.81(1.43 to 1.86)b 
200

 

2.84a 78.70 (1.11 to 1.49)a 89.70 (1.88 to 2.44)a 87.74 (1.72 to 2.20)a 400 

0.031 - - - SEM 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 P value 

 ده شده است.ها نشان دادرصد حدود اطمینان داخل کمان 95میانگین تخمین زده شده به عنوان درصد با . 1
a  وb) هستند یشیآزما یها گروه نیب دار یدهنده تفاوت معن ها نشان در ستون رمتشابهیحروف غ (05/0 > P).  

1. The estimated mean as a percentage with 95% confidence interval shown in parentheses. 
a, b) Different letters in columns represent significant differences between the experimental groups (P < 0.05). 

 
روزگی(، اواسط  6-0بر مرگ و میر حنینی در اوایل ) ازای هر مرغ( بر  میلیون به 400و  200، 100اثر غلظت اسپرم ) .4جدول 

 دوها در آزمایش پس از تلقیح مصنوعی مرغ  روزگی( دوره جنینی 21-14روزگی( و اواخر ) 7-13)
Table 4. Effect of sperm concentration (100, 200, 400 million per hen) on embryonic mortality in early (0-6 days), mid 

(7-13 days) and late (14-21 days) embryonic periods after artificial insemination of hens in experiment 2 

Traits 
Sperm concentration 

(million per hen) Embryonic mortality  
(14-21 days),1 % 

Embryonic mortality  
(7-13 days),1 % 

Embryonic mortality  
(0-6 days),1 % 

7.49 (-2.80 to -2.22)
 

4.19 (-3.50 to -2.74)
 

5.69 (-3.13 to -2.48)a 100 
5.33 (-3.22 to -2.52)

 
2.58 (-4.16 to -3.14)

 
3.72 (-3.68 to -2.84)ab 

200 
5.80 (-3.12 to -2.44) 2.25 (-4.31 to -3.24) 2.58 (-4.35 to -3.18)b 400 

0.25 0.09 0.008 P value 

 ها نشان داده شده است.درصد حدود اطمینان داخل کمان 95میانگین تخمین زده شده به عنوان درصد با . 1
a  وb) هستند یشیآزما یها گروه نیب دار یاوت معندهنده تف ها نشان در ستون رمتشابهیحروف غ (05/0 > P).  

1. The estimated mean as a percentage with 95% confidence interval shown in parentheses. 
a, b) Different letters in columns represent significant differences between the experimental groups (P < 0.05). 
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گزارش شده است که غلظت باالتر دوز تلقیح با بهبود 

 Meyer)مانی جنین و زنده (Donoghue, 1996)باروری 

et al., 1980)  ارتباط داشت. در پژوهش کنونی، مشاهده

ها شد که با افزایش غلظت اسپرم تلقیح شده به مرغ

(. 4کاهش پیدا کرد )جدول  مرگ و میر اولیه جنینی

های گوناگونی که بر بوقلمون انجام شده بود، پژوهش

نشان دادند که افزایش مرگ و میر اولیه رویانی با نفوذ 

 ;Sexton, 1988)اسپرم به الیه فراویتلین ارتباط داشت 

Donoghue, 1996; Christensen et al., 2005) .Eslick 

& McDaniel (1992  گزارش کردند که غلظت اسپرم )

مانی رویان در های مادر گوشتی با زندهدر تلقیح مرغ

ها گزارش کردند هر چند که مرگ و میر ارتباط است. آن

وسط و اواخر دوره جنینی تحت تأثیر غلظت اسپرم 

تلقیحی قرار نگرفت اما با کاهش غلظت اسپرم تلقیح 

روز( به طور  7-1رغ، مرگ و میر اولیه رویان )شده به م

قابل توجهی افزایش یافت. در پژوهش کنونی، مشاهده 

ها نرخ شد که افزایش غلظت اسپرم تلقیح شده به مرغ

نفوذ اسپرم به الیه فراویتلین را افزایش داد و ضریب 

همبستگی نرخ نفوذ اسپرم به الیه فراویتلین با درصد 

های مرغدرآوری تخمکل، جوجه درآوریباروری، جوجه

، 80/0، 42/0 ترتیب بهبارور و مرگ و میر اولیه جنینی 

های  . در نتیجه، یکی از راه(P≤05/0شد ) -58/0و  77/0

درآوری بهینه بدست آوردن درصد باروری و جوجه

افزایش غلظت اسپرم )آزمایش دو( و یا کیفیت اسپرم 

 تلقیحی )آزمایش نخست( است. 

 C200کل تیمارهای درآوریش دو، جوجهدر آزمای

دار شد. تنها تفاوت هر سه معنی C100نسبت  C400و 

تیمار )در مزرعه پرورش مرغ مادر گوشتی( در شمار 

شوند، خواهد بود. به طور داری میهایی که  نگهخروس

هزارتایی( که  10های )مزرعه پرورشی مثال برای مرغ

 208د، تقریباً کننمیلیون اسپرم دریافت می 100

و  C200قطعه خروس نیاز است و برای تیمارهای 

C400 قطعه خروس الزم است.  833و  416 ترتیب به

ریال  30،000اگر هزینه هر یک کیلوگرم خوراک 

ها در هر هفته برای باشد، هزینه جیره خروس

 ترتیب بهمیلیون اسپرم،  400و  200 هایتیمار

شتر از تیمار ریال بی 18،375،000و  6.115.200

C100  400و  200خواهد بود. سود حاصل از تیمار 

طور های مسن، به )با توجه به تولید مرغ میلیون اسپرم

درصد و قیمت هر جوجه گوشتی  60میانگین 

در هر هفته برای  .ریال در نظر گرفته شد( 30،000

برابر  ترتیب به C100مرغ مادر گوشتی نسبت به تیمار 

ریال خواهد  25،632،000و  18.000.000است با 

و  C200شد. نسبت هزینه به فایده برای تیمارهای 

C400 خواهد  4/1و  9/2تقریباً برابر است با  ترتیب به

تر با صرفه C200شد. بنابراین از لحاظ اقتصادی تیمار 

 است. C400از تیمار 

 

  کلی گیرینتیجه

 های این پژوهش نشان دادند کهبه طور کلی یافته

های مرغ سازی تلقیح مصنوعی فوری در برای بهینه

درآوری و نسبت مسن با توجه به اثر تیمارها بر جوجه

توان از هزینه به فایده )قیمت روز جوجه گوشتی(، می

 25/0میلیون در  400تا  200غلظت تلقیحی 

درجه سلسیوس  5هر مرغ در دمای  ازای بهلیتر  میلی

 شده( استفاده کرد. )منی رقیق
 

 سپاسگزاری

از آقایان دکتر ساسان پورجعفری دهکردی )مدیر عامل 

شرکت سهامی مزرعه نمونه(، مهندس دانیال گردانی 

)جانشین مدیر عامل شرکت سهامی مزرعه نمونه(، 

مهندس سید علی شیرنگی )مدیر تولید مرغ مادر 

کشی شرکت سهامی مزرعه نمونه( گوشتی و واحد جوجه

های مادر  ارمندان محترم مزرعهو همچنین مسئوالن و ک

گوشتی و واحد جوجه کشی که در اجرای این طرح ما را 

 گردد.همیاری نمودند، نهایت تشکر و قدردانی می
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