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 چکیده
 ،ینوع اسپرم مصرفبا توجه به استان اصفهان هلشتاین  یهاسهیتلگیرایی در ردن نرخکمشخص  منظوربهاین تحقیق 

اطالعات این پژوهش مربوط  انجام گردید.منجر به آبستنی ن مختلف در زمان اولین تلقیح یسن و تلقیح یهانوبت ،فصل ،سال

وت اسپرم یپا 15431و  شدهتیجنسوت اسپرم تعیین یپا 3925رأس تلیسه تلقیح شده با  53119گله که شامل  95به 

هلشتاین موجود در بخش آمار تعاونی  یهاسهیتلمربوط به  یرکوردهااز  1352بهار تا  1315معمولی در بازه زمانی بهار 

 و تابع وابسته لجیت برنولیگیرایی با فرض توزیع  احتمالصفت آمد.  دستبهصنعتی وحدت اصفهان  پروراندامکشاورزان و 

(Logit) در  جزبه یبررس موردنتایج حاکی از این بود که برای تمام زیر سطوح عوامل  قرار گرفت. لیوتحلهیتجز، مورد

 طوربهآبستن  یهاسهیتلنسبت  گریدعبارتبهتر بود یا گیرایی بیشناشناخته نرخ یهااسپرمتلقیح سوم و چهارم و  یهانوبت

 هاسهیتل یآبستن ریغتلقیح پنجم و باالتر این نسبت معکوس و نرخ  یهانوبتتر بود. فقط در ( بیشP<59/5) یداریمعن

بهار و تابستان  یهافصلدر  آمدهدستبه ییرایگنرخ متوسط احتمالبود.  هاآبستنتر از ( بیشP<59/5) یداریمعن طوربه

 (.P<59/5) داشت یداریمعندرصد اختالف  99ز و زمستان برابر با ییپا یهافصلدر گیرایی تمال احبا  درصد 93برابر با 

ح ین تلقیگیرایی اولاحتمال  کهیطوربه بود ینزول سیر دارای ح پنجم و باالتریح اول به سمت تلقیتلقاز  ییرایگنرخ  احتمال

 یبرا هاسهیتلدر  ییرایگنرخ احتمال(. متوسط P<59/5) شتاختالف دا هاحیتلقه یبا بق یداریمعن طوربهدرصد  13به میزان 

 درصد بود. 41و  95برابر  ترتیببهمتفاوت بود و  باهم( P<59/5) یداریمعن طوربه شدهتیجنسن ییو تع یمعمول یهااسپرم

که در رسد می به نظرصورت طبیعی حاصل شد. هدرصد( در هنگام تلقیح ب 59آبستن به غیر آبستن ) هایدامباالترین نسبت 

در  تواندیمنتایج این تحقیق گیرد.  رقرا موردتوجهگیرایی بر نرخ مؤثرهنگام استفاده از نوع اسپرم بایستی برخی عوامل 

شده و همچنین با توجه به عوامل محیطی مفید  سیتنتعیین ج یهااسپرمدر هنگام استفاده از  هاسهیتل تولیدمثلیمدیریت 

 باشد.

 .نرخ گیرایی و عوامل محیطی ،هلشتاین یهاسهیتل ،شده تعیین جنسیت یهااسپرمکلیدی:  یهاواژه 
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 مقدمه

به کاهش نیاز در  توانیم ازجملهگاو شیری دارد که  یهاگلهتعیین جنسیت شده کاربرد متعددی در  یهااسپرماستفاده از 

اصاالح   یهاا برناماه جایگزین در گله، انجاام   هاییسهتلگاوهایی با صفات مطلوب در تولید  یریکارگبه، یاشجرهانجام مطالعات 

از  هاا یساه تلجایگزین در درون گله و عدم نیاز به تهیاه ایان    هایسهیتلنژادی در مورد گاوهایی با درجات خلوص پایین، تولید 

استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده باعث افازایش تعاداد    (.Gordon, 2017; Vanwolk, 1981)منابع خارج از گله نام برد 

افازایش تولیاد شایر، افازایش نارخ جاایگزینی در گلاه و پیشارفت          یلقب. این امر دارای مزایایی از شودیمگوساله ماده در گله 

گااو شایری رو باه     یهاگلهشده در  تیجنس نییتع یهااسپرممیزان استفاده از  (.Frijters et al, 2009) ژنتیکی در گله است

ترتیا   گله گاوهای شایری آمریکاا باه    یهاسهیتلدر  2991و  2997، 2996های این میزان طی سال کهیطوربهافزایش است. 

در خصاوص   (.Norman et al, 2010) داده اسات را به خود اختصاص  مورداستفاده یهااسپرمدرصد از کل  1/17و  ۵/0، 0/1

زایای تاا   تعیین جنسیت شده مطالعاتی صورت گرفته است. در ایان مطالعاات میازان مااده     یهااسپرممزایا و معای  استفاده از 

 یهاا اساپرم درصاد   19الی  7۵همچنین نرخ آبستنی در بهترین حالت به میزان و  (Norman et al, 2010)درصد  09حدود 

از طرفی میزان احتمالی پیشرفت ژنتیکی حاصله در هنگاام اساتفاده از    (.Karakaya et al, 2014) شده استمعمولی گزارش 

 1۵ایان میازان را    Vanwolk (1981)، مثاال عناوان باه است.  قرارگرفته موردبررسی سازیشبیهنیز از طریق  هااسپرماین نوع 

درصاد و اگار اساتفاده از     39ساال اول حادود    11این میازان را تاا    Abdel-Azim & Schnell (2007) کهدرصورتیدرصد 

چنین مطالعاتی نیاز در کشاور   . ابدییمدرصد کاهش  0سال ادامه پیدا کند میزان آن به  29تعیین جنسیت شده تا  یهااسپرم

 اسات  هاا گازارش مختلا  در محادوده ساایر     هاای اساتراتژی که میزان پیشرفت ژنتیکی حاصله باا در نرار گارفتن     شدهانجام

(KhalajZadeh et al, 2010.) 

اسپرم تعیین جنسیت در  مورداستفاده یآورفنمنفی توسط  طوربه شدهیتجنسبا اسپرم تعیین  هاییحتلقآبستنی برای  نرخ

 ازآنجاکه. شوندیمو گاوها با اسپرم معمولی تلقیح  هایسهتلاز  توجهیقابلامروزه هنوز درصد  روازاین گیردیمتحت تأثیر قرار 

غالباً ترجیح  هاینههزلذا با توجه به  ،است 0و در گاوها حدود  6/2 حدود هایسهتلبستنی در آمتوسط تعداد تلقیح به ازای هر 

با توجه به  (.Norman et al, 2010)استفاده شود  شدهیتجنستعیین  یهااسپرماز  هایسهتلکه برای تلقیح  شودیمداده 

 کهدرصورتی Vanwolk (1981)شده و محاسبه سود و زیان حاصله، به نرر  یتجنستعیین  یهااسپرمهزینه باالی استفاده از 

. برخی از استصرفه به هاآنقیمت هر دوز اسپرم تعیین جنسیت شده تا حدود سه برابر اسپرم معمولی باشد استفاده از 

 نسبت بیان برای که است صفتی ،یرایینرخ گ .اندکردهاین رقم را تا حدود دو برابر اعالم  (Seidel et al, 2003)محققین 

 یافتهکاهش یآبستن جهت دفعات تلقیح تعداد ،باشد باالتر ییرایگ نرخ چه هر. شودیم استفاده گاوها در آبستنی به منجر تلقیح

 هایکاوهدر  شدهانجامنتایج مطالعات  .بود خواهد تریعسر گله در یکیژنت شرفتیپ و یابدیم کاهش شیزا نیاول سن یجهدرنت
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یکی از دالیل باال بودن نرخ  .باشدیمدرصد  ۵0تر از گاوها و در حدود بیش هایسهتلکه نرخ گیرایی در  دهدیمنشان  شیری

عوامل مؤثر بر این صفت  ازجمله. (Andersson et al, 2006) است شدهعنوان هایسهتلعدم تولید شیر در ، هایسهتلگیرایی در 

 .(Smangupta & Nandi, 2013)در گله اشاره نمود  یابیفحلو نرخ  دام اییهتغذ ، شرایطبه ظرفیت باروری اسپرم توانیم

 2حدود  تیظرف با یصنعت یداروواحد گا هزار 29تعداد حدود  ،یشاورزک جهاد وزارت یرسم آمار نیآخر طبقاز طرفی، 

 ریش مصرف سرانه هنوز اما شورک در ریش دیتول یشیافزا روند باوجود. هستند تیفعال مشغول شورک در ردهیش گاو میلیون رأس

احساس  ازپیشیشباست. لذا تحقیق در خصوص افزایش راندمان این واحدهای تولیدی  تریینپا یجهان استاندارد حد از

روند رو به رشد استفاده از  به توجه با نیهمچن و یادشده عوامل به توجه با پس (.Kharrati Koopaei et al, 2013) شودیم

تأثیر برخی از عوامل محیطی  ردنک مشخص مطالعه نیا انجام از هدف اصفهان، استان درشده  جنسیت تعیین یهااسپرم

 در ییرایگ نرخ بر (یمعمول و شده تیجنس نییتع) یمصرف اسپرم نوع( و همچنین هایسهتل سن و حیتلق یهانوبت، )سال، فصل

 .استان اصفهان بود نیهلشتا هاییسهتل

 هاروشو  مواد

 پروراندامهلشتاین موجود در بخش آمار تعاونی کشاورزان و  هاییسهتلمربوط به  یرکوردهااطالعات این پژوهش از 

نی  3۵20رأس تلیسه تلقیح شده با  7311۵ که شامل گله ۵0آمد. اطالعات مربوط به  به دستصنعتی وحدت اصفهان 

حتساب ا)با  بود 1302بهار تا  1360وت اسپرم معمولی در بازه زمانی بهار یپا 60031و  شدهیتجنساسپرم تعیین  (وتیپا)

و  شدیماستفاده  هایسهتلدومین تلقیح تنها برای اولین یا  شده یتجنسدر بیشتر موارد، اسپرم تعیین  .تکراری( یهااسپرم

 هایسهتل هم گاهی اوقات. شدندیم، برای تلقیح بعدی با اسپرم معمولی تلقیح گشتندبرمیکه مجدداً به فحلی  هایییسهتل

 هاییسهتل بود.رحم  بدنه هایحتلقمکان تلقیح برای تمام  تلقیح شده بودند.طبیعی و با استفاده از گاو نر موجود در گله  طوربه

 هاییسهتلروز پس از تلقیح بررسی و امتحان شدند و  ۵9تا  09 یارودهراستتلقیح شده برای ارزیابی آبستنی از طریق لمس 

مثبت آبستنی نشان  کنترلکه عالئم فحلی را پس از  هایییسهتل بازگشت به فحلی تلقیح شدند. محضبهغیر آبستن مجدداً 

برای هر تلیسه . شدندیمثبت  ینجنسقط عنوانبه شدینمآبستنی تأیید  کهدرصورتی و قرارگرفته موردبررسی، دوباره دادندیم

سال  ،تولیدمثلی نریر نوع اسپرم مصرفی یهادادهشماره مادر،  پدر، شماره ،گوسالهاطالعاتی نریر کد گله، شماره سریال 

قرار  مورداستفادهکه  در دسترس بودتیپ تولد  به ازای هر آبستنی و، تعداد تلقیح گوساله زایش، فصل زایش، نوع زایش، جنس

تا  19خارج از بازه  هاآنمنجر به آبستنی تلقیح  آخرینسن  با هایییسهتل، اطالعات مربوط به هاداده یسازآمادهبرای  .گرفتند

جهت ویرایش  .روز بود از آنالیز نهایی حذف شدند 20۵تا  26۵خارج از بازه  هاآنماهگی بود و همچنین طول آبستنی  39

به  ۵باالتر از  هاییحتلقمختل  تلقیح،  یهانوبتر یمتغسطوح در  کارکه برای این  استفاده شدExcel 2007 افزارنرماز  هاداده

برای مطالعه اثر سن بر روی نرخ گیرایی در زمان  در نرر گرفته شد. ۵برابر با  یز آماریش قدرت آنالیافزا یکم و برا علت تعداد
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با توجه به اینکه در  (.26-39و  21-2۵، 16-29، 19-1۵گروه تقسیم شدند ) 0به )به ماه( در زمان تلقیح  هایسهتلسن  ،تلقیح

نیز مشخص نبود انواع اسپرم  هاآناز تلقیح طبیعی هم استفاده شده بود و همچنین منشأ برخی از  موردمطالعه یهاگله

آخرین  ،یتدرنهاو  یبندگروه، تلقیح طبیعی و ناشناخته( شدهیتجنسمعمولی، تعیین  یهااسپرم)گروه  0در  مورداستفاده

 نرخ صفت. شد مشخصو در غیر این صورت با کد صفر  1و با کد منرور شده تلقیح منجر به آبستنی  عنوانبهتلقیح هر دام 

 هیرو از صفت نیا وتحلیلیهتجز جهت .گرفتقرار  وتحلیلیهتجزمورد  لجیت وابسته تابع و برنولی توزیع فرض با گیرایی

GENMOD افزارنرم در ریز یآمار مدل وSAS 9.1 (2990) دش استفاده 

Ln (pijklmno/qijklmno) = μ + hi +  ytj + mtk + tnuml + scm + ageclassn + eijklmno                             1رابطه:               

 iاثار  ihاثر میانگین گلاه،   𝜇 احتمال آبستن نشدن، ijklmnoq  احتمال آبستن شدن، دهندهنشان pijklmno معادلهدر این 

اماین   lاثار   ltnum(، k=1،2،3،0تلقیح ) فصلامین  kاثر  kmt، (=1360j،...،1302)امین سال تلقیح  jاثر  jytامین گله،

امین گروه سنی تلیسه در زمان  nاثر  nageclass(، =0،1،2،3mامین نوع اسپرم ) mاثر  msc(،=1،2،3،0l،+۵تعداد تلقیح )

ijklmnoeو  (=1،2،3،0nتلقیح )
 یهاا نسابت ضارای  لگااریتمی   گروهای   ساه یمقا جهت عوامل خطا در مدل است. دهندهنشان 

 2مقایساه ماورد   1گزیناه تخماین  از طریاق   دودوبه، در ابتدا عوامل مستقل موجود در مدل که بیش از دو سطح داشتندریسک 

برای مقایسه آماری بین تعاداد   در حالت گروهی استفاده شد. هاآنو سپس از حروف مناس  برای نشان دادن تفاوت  قرارگرفته

اساکور در   -سانی تلیساه از آزماون کاای     هایگروهبرای عوامل مستقل نوع اسپرم، نوبت تلقیح و  آبستن یرغآبستن و  هایدام

 درصد استفاده شد. ۵سطح احتمال 

 نتایج و بحث

در به ترتی  بر اساس تعداد دفعات تلقیح، نوع اسپرم و سن دام در زمان تلقیح  شدهانجام هاییحتلقنتیجه آمار توصیفی 

تلقیح اول و دوم و همچنین در  یهانوبتتن در آبستن به غیر آبس هاییسهتلنسبت  یطورکلبه است. شدهارائه 3 تا 1جداول 

تلقیح  یهانوبتاین نسبت در  کهدرصورتیباالتر بود  (P<0.05) دارییمعن طوربه( 6/02در مقابل  0/۵7کل دوره )به ترتی  

از نوع متداول بود. تا زمان انجام این تحقیق  مورداستفاده یهااسپرمعمده  .(1)جدول  دنداشتن دارییمعنتفاوت سوم و چهارم 

کشور آمریکا نیز بیشتر بوده  هاییسهتلدر گاوها و  2991تا  2996 هایسالمعمولی در  یهااسپرماز  چنانکه درصد استفاده

 یهااسپرمبا استفاده از ( 16/02درصد در مقابل  0/۵7)آبستن به غیر آبستن  هایدامنسبت . (Norman et al, 2010)است 

نسبت معکوس بود و درصد  ،تعیین جنسیت شده یهااسپرماما در خصوص ؛ تر بودبیش (P<0.05) دارییمعن طوربهمتداول 

در (. 2( )جدول 6/03در مقابل  0/۵6باالتر بود ) (P<0.05) دارییمعن طوربه هاآبستنغیر آبستن نسبت به درصد  هاییسهتل

                                              
1 Estimate 
2 Contrast 
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 طوربهآبستن  هایدامسنی تعداد  هایگروهدر زمان تلقیح منجر به آبستی مشخص شد که در تمام  هایسهتلرابطه با سن 

تا  1۵در سنین بین  هایسهتلتر بیشهمچنین مشخص شد که غیر آبستن بوده است.  هایداماز  تربیش (P<0.05) دارییمعن

 داردارمعنییمعن مورداستفادهتمام اثرات موجود در مدل که  دادنتایج این بررسی نشان  .(3)جدول  اندشدهماهگی تلقیح  29

 Sadeghsefidmazeh et al در مطالعه اییجهنت. چنین تأثیرگذار هستند احتمال آبستنیبر صفت  موردبررسیبوده و اثرات 

دمثلی است یصفات مهم تول ازجمله ییراینرخ گ .است شدهحاصلنیز  DeJarnette et al (2009)و همچنین مطالعه ( 2012)

اشاره نمود  یطیح و عوامل محیت صحیریبه مد توانیمن عوامل یا ازجملهه کرگذار هستند ین صفت تأثیبر ا یادیه عوامل زک

.انددادهرا به خود اختصاص  ییرایدرصد از عوامل مؤثر بر نرخ گ 06 ییتنهابه ن دو عاملیبرخی از محققین ا هاگزارشه در ک

 تعداد دفعات تلقیح بر اساس ییراینرخ گ خام( یهاداده)میانگین  یفیآمار توص -1 جدول
Table 1. Descriptive statistics (actual raw means) of conception rate based on insemination number 

 حینوبت تلق 

Insemination number 

 نتیجه تلقیح

Conception 

result 

 اول

First 

 دوم

Second 

 سوم

Third 

 چهارم

Forth 

و  پنجم 

 ترشیب

≥5th 

 مجموع

Total 

آبستن  غیر 

Non pregnant 
24428 

(35.6%)* 

12234 

(43.0%)* 

6031 
ns)%(49.4 

3054 
ns)%(51.0 

3957 

(57.6%)* 

53704 

(42.6%)* 

آبستن به   یمنجر 

Pregnant 
44194 

(64.4%) 
16216 

(57.0%) 

6175 

(50.6%) 

2934 

(49.0%) 

2911 

(42.4%) 

72430 

(57.4%) 

 مجموع

Total 
78622 28450 12206 5988 6868 126134 

 *,ns ۵اسکور در سطح احتمال  -توسط آزمون کای داردارمعنییمعنو غیر  داردارمعنییمعن ی به ترتدر هر ستون ( 9۵/9درصدP<.) 
*, ns In each column significant and non-significant by Chi-square test at (P<0.05), respectively. 

 نوع اسپرم بر اساس ییراینرخ گ خام( یهاداده)میانگین  یفیآمار توص -2 جدول

Table 2. Descriptive statistics (actual raw means) of conception rate based on sperm type 

 ینوع اسپرم مصرف

Sperm type 

 نتیجه تلقیح
Conception 

result 

ن ییتع اسپرم

 شدهتیجنس

Sexed 

semen 

 یاسپرم معمول

Conventional 

semen 

 تلقیح طبیعی
Natural 

insemination 

 ناشناخته
Unknown 

 مجموع

Total 

 غیر آبستن

Non pregnant 
2184 

(56.4%)* 
51394 

(42.1%)* 
22 

(27.8%)* 
104 

ns)%(51.5 

53704 

(42.6%)* 

 یمنجر به آبستن

Pregnant 
1688 

(43.6%) 
70587 

(57.9%) 
57 

(72.2%) 

98 

(48.5%) 

72430 

(57.4%) 

 مجموع

Total 
3872 121981 79 202 126134 

 *ns, ۵اسکور در سطح احتمال  -توسط آزمون کای دارمعنیو غیر  دارمعنی ی به ترتدر هر ستون ( 9۵/9درصد<P.) 
*, ns In each column significant and non-significant by Chi-square test at (P<0.05), respectively. 
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 حین تلقیدر زمان اولدام و سن  ییرایبر اساس نرخ گ یفیآمار توص– 3 جدول

Table 3. Descriptive statistics based on conception rate and age of dam at first service 

ول )ماه( سن  ا  حین تلقیدر زمان 
Age (month) at first service  

 نتیجه تلقیح

Conception result 
10-15 16-20 21-25 26-30 

 مجموع

Total  

آبستن  غیر 

Non pregnant 
21194 

(40.5%)* 

27376 

(43.5%)* 
4355 (47.4%)* 779 (45.1%)* 

53704 

(42.6%)* 

 یمنجر به آبستن

Pregnant 
31119 (59.5%) 35526 (56.5%) 4838 (52.6%) 947 (54.9%) 72430 (57.4%) 

 مجموع

Total 
52313 62902 9193 1726 126134 

 *,
ns ۵اسکور در سطح احتمال  -توسط آزمون کای دارمعنیو غیر  دارمعنی به ترتی در هر ستون ( 9۵/9درصد<P.) 

*, ns In each column significant and non-significant by Chi-square test at (P<0.05), respectively. 

اشااره   دام تولیدمثلی یسالمت و ه مناس یطول روز، تغذ ،تابش آفتاب، فشار اتمسفر به توانیم یطیعوامل محبرخی از این 

 ,Badinga et al)نناده  کح یح و مهارت تلقی، سن، تعداد تلق(Mofti et al, 2010) نژادبه  توانیمگر یعوامل د ازجمله. نمود

رد کح در مورد عوامل مؤثر بر عملیدمثل، داشتن اطالعات صحیت مناس  و مؤثر تولیریمد یهاالزمهاز  یکی اشاره نمود. (1985

 ازجملاه  یآبساتن  یازاباه ح یرا تعداد تلقی، زاشاره نموددر گله  هایسهتل یابیفحلبه  توانیمن عوامل یا ازجملهاست.  یدمثلیتول

ش در یا ن تعاداد زا یانگی، میرمستقیمغم و یمستق طوربهن عامل یا .گله است یک یدمثلیرد تولکت عملیانگر وضعیعوامل مهم ب

گله، فاصله نسال،   ی  سنکی، تریاریاخت یرغو حذف  ینیگزی، جامتولدشده یهاگوسالهح، درآمد حاصل از یتلق هایینههزگله، 

 یآبساتن  یازاباه  یمترکح یتعداد تلق ازمندینبهتر  یبارور یلبه دل هایسهتلن یشدت انتخاب و صحت انتخاب مؤثر است. همچن

 یاباد یما  شیافازا  یآبساتن  یازاباه ح یش اندازه گله تعداد تلقا یبا افزا (.Nishida et al, 2006; Seidel et al, 1999)هستند 

آن  یل اصال یا ه دلکا از دارناد  یا ن یجهت آبساتن  یشتریح بیبه تعداد تلق کوچک یهاگلهبزرگ نسبت به  یهاگلهه ک یاگونهبه

 یدمثلیا صفات تول یبرا یح گاوداریت صحیری. مد(Gonzales Reccio & Alenda, 2005)ن صفات است یا ت دشوارتریریمد

 (Salehi et al, 2014) باتجرباه ح یدر سن مناس  توسط مأمور تلق هایسهتلح یو تلق یفحل موقعبهص یشامل تشخ هایسهتلدر 

و باه   یافتاه یشافزاح ین تلقین صورت سن اولیص داده نشود در ایتشخ یدرستبهح ین تلقیرا اگر اولی، زباشدیمو اسپرم مناس  

 نیبنابرا دارد، یبستگ زین درست یابیفحل به ییرایگ نرخ برعالوه یآبستن نرخ .یابدیماهش کدر گله  یکیشرفت ژنتیدنبال آن پ

 ۵9 تنهاا  رانیا هاییگاودار در یابیفحل نرخ شدهانجام مطالعات طبق که است یضرور و الزم گله در یابیفحل درست تیریمد

 (.Sadeghisefidmazegan et al, 2012) است درصد

 مختلف تلقیح یهافصلنرخ گیرایی در 

بهار و تابساتان برابار    یهافصلدر  ییراینرخ گ میزان .بودح ی، فصل تلقییرایبر نرخ گ دارمعنیاز عوامل  یکیدر این تحقیق 

در ایان ضارای    . باود  تغییار در فصال  واحاد   ۵۵/9ز و زمستان برابر با ییپا یهافصلو در واحد به ازای تغییر در فصل  ۵3/9با 
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( P<9۵/9) ندداشات  دارییمعنا ز و زمساتان اخاتالف   ییدر فصاول پاا   ییراینرخ گضرای  حاصله برای فصول بهار و تابستان با 

در باشاد.   اثرگاذار  یآبساتن  یازاباه ح یبر تعاداد تلقا   تواندیمح یهوا در روز تلق یحرارت و درصد رطوبت نسبدرجه  (.0)جدول 

 تاأثیر یبا ن صافت  یا ، اماا اثار رطوبات هاوا بار ا     داریمعن یآبستن یازابهح یح بر تعداد تلقیاثر روز تلق( 2997) یریمطالعه ضم

 .شاود یما  یکیمنولاوژ یو ا یهورمون-ی، عصبیرات رفتارییگرم سال باعث تغ یهاماهط در یمح یش دمای. افزااست شدهگزارش

ح در ین تلقا یدر اول یتنش حرارت مثالعنوانبهدارند.  یدمثلیبر صفات تول ییر باالیدما و رطوبت تأث ازجمله یطیمح یتورهاکفا

 et al, 2014؛ Alamin et al, 2007) دهاد یما اهش کا درصد نسبت باه زمساتان    39تا  29زان یرا به م ییراینرخ گ هایسهتل

Karakaya) .درصاد مشااهده    ۵ انادازه باه تابستان و زمستان تنها  یهافصلن یب ییرایاهش نرخ گکگر ید یامطالعهدر  هرچند

اهش و کا را  یای رایدر گاوهاا نارخ گ   ییتنش گرما هرچنده ک دهدیمگر نشان یج مطالعات دی(. اما نتاKuhn et al, 2006شد )

 Santos et al, 2004؛ Schrick et al, 2001نداشته است ) هایسهتلبر  یریش داده، اما تأثیرا افزا یآبستن یازابهح یتلقتعداد 

باشااد. هااایسااهتلر در ید شاایاان موضااوع عاادم تول یاال ایااد دلی( و شاااEl-Wishy, 2013 ؛ Ferreira et al, 2014؛

 یهافصلدر  ییرایگنرخ نسبی ریسک  یهانسبتمقایسه ضرایب تغییرات لگاریتم  -4 جدول

 مختلف

Table 4. Comparison of Relative Risks coefficients  of  conception rate at different seasons  

 بهار

Spring 
 تابستان

Summer 

 پاییز

Autumn 
 زمستان

Winter 
 فصل
Season 

b0.53 b0.53 a0.55 a0.55 
 ریسک نسبی

Relative risk 

 .(P<0.05) باشندیم دارمعنیف الاخت یدارا یرمشترکبا حروف غ ی هر ردموجود در  مقادیر
Values within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

ش یرا افازا  یآبساتن  یازاباه ح یاهش و تعداد تلقا کرا  ییرایدر گاوها نرخ گ ییه تنش گرماک دهدیمج مطالعات مشابه نشان ینتا

بادن   یه دماا کا  دهاد یما مطالعاه نشاان    یک. نتایج (El-Wishy, 2013)داشته است  هایسهتلبر  یمترکر یداده است، اما تأث

 تاوان یما  یگار دعباارت باه . (Kuhn et al, 2006) یاباد یما ش ینسبت به گاوها در طول تابستان افزا یترمکزان یبه م هایسهتل

 تاوان یما ندارد و  یبه فصل بستگ یادیزان زینسبت به گاوها به م هایسهتلدر  هااسپرمت استفاده از یریمده کرد کان یب گونهینا

 یبارا  آماده دسات بهن یانگیرد. مکاستفاده نیز در فصول گرم سال  یدارند( حت ینه باالتریه معموالً هزکرا ) یفیتباک یهااسپرم

 بود. Smangupta & Nandi (2013)ج ین صفت مشابه نتایا

 مختلف تلقیح یهانوبت نرخ گیرایی در

نرخ مقادیر ضرای  رگرسیونی ریسک نسبی  .باشدیمح مختل  یتلق یهانوبت ییرایگ (احتمالنرخ )از عوامل مؤثر بر  یکی

با خطی  تقریباٌ طوربهنرخ گیرایی  شودیمکه مالحره  طورهمان. ورده شده استآ ۵در جدول  مختل  هاییحتلقگیرایی در 

تحت تأثیر یکسری از فاکتورها  یآبستن یازابهمنجر ح یتلق(. P<9۵/9) بایدیمکاهش  دارییمعنطور هافزایش نوبت تلقیح ب

. ارزش این شاخص در رابطه با کندیمو غیره تغییر  هاداممثل تغذیه، شرایط نگهداری، میزان تولید شیر و فصل زایش، سن 
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و برای  2ساله برابر  2-1 یگاوهامادهو برای  ۵/1ساله )تلیسه( برابر  1-2 یگاوهاماده: شودیمزیر مشخص  صورتبهسن گاوها 

که است این  دهندهنشانباشد  2در یک گله گاو شیری این شاخص کمتر از  کهدرصورتی است. ۵/2ساله  1-12 یگاوهاماده

ان یب Chebel et al (2010) .(Sadeghisefidmazegi et al, 2013) خوب است درمجموعاین گله گاو  یدمثلیتولظرفیت 

ح شده بودند یتلق یه با اسپرم معمولک هایییسهتل یح براین تلقیپس از اول یح مصنوعیتعداد تلق یازابه یه نرخ آبستنکردند ک

تلقیح  اگرچهدرصد(.  2/09 در مقابل 1/۵1تر بود )شیح شده بودند، بیتلق شدهیتجنسن ییه با اسپرم تعک هایییسهتلنسبت به 

، اما اختالفات سن شودیم ییزاگوسالهمنجر به افزایش فاصله از اولین تلقیح مصنوعی تا  شدهیتجنسبا اسپرم تعیین  هایسهتل

 ییزاگوسالهتا  یح مصنوعین تلقیفاصله از اول Chebel et al (2010)در تحقیق است.  یپوشچشمقابل ییزاگوسالهدر موقع 

 ح شده بودند،یتلق یه با اسپرم معمولک هایییسهتلح شده بودند نسبت به یتلق شدهیتجنسن ییه با اسپرم تعک هایییسهتل یبرا

 ماه(. 0/0 ± 1/9 در مقابل 2/19 ± 1/9تر بود )شیب

 مختلف تلقیح یهانوبت ییراینرخ گنسبی ریسک  یهانسبتمقایسه ضرایب تغییرات لگاریتم  -9 جدول

Table 5. Comparison of Relative Risks coefficients of conception rate at different service number s 

 اول

First 

 دوم

Second 

 سوم

Third 

 چهارم

Forth 

ب و   ترشیپنجم 

Fifth and 

higher 

 نوبت تلقیح

Service number 

a0.63 b0.59 c0.52 d0.51 e0.43 
 ریسک نسبی

Relative risk 

 (P<0.05) .باشندیم دارمعنیف البا حروف غیرمشترک دارای اختمقادیر موجود در هر ردی  
Values within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

در  یث عادد یهر نوع اسپرم از ح یبرا ییرایه بیان داشتند نرخ گک باشدیم Healy et al (2013)ج یج موافق با نتاین نتایا

با اسپرم تعیین جنسیت شده، موجا  پاایین آمادن     هایسهتلتلقیح  .یابدیماهش ک یح بعدیح باالتر و پس از هر تلقین تلقیاول

با اساتفاده از اساپرم    یح مصنوعین تعداد دفعات تلقیانگیمحاضر که در پژوهش  شودیم تلقیح مصنوعی یازابهنسبت آبستنی 

باا   آماد.  باه دسات  باار   39/2 شدهیتجنسن ییبا استفاده از اسپرم تع یح مصنوعین تعداد دفعات تلقیانگیبار و م 73/1 یمعمول

ح دارد. باا  یبر تعداد دفعات تلقا  دارییمعنر یتأثنیز . نوع اسپرم یابدیمش یح افزاین تعداد دفعات تلقیانگیش میم زاکش شیافزا

ح در یش تعداد دفعاات تلقا  یباعث افزا هااسپرمن نوع یت شده، استفاده از این جنسییتع یهااسپرم تریینپا ییرایتوجه به نرخ گ

ون( یا لیم 29ون در مقابال  یلیم 2باً ی)تقر یمعمول یهااسپرممتر از ک شدهیتجنسن ییغلرت دز اسپرم تع چراکه .گرددیمگله 

اسپرم در طول فرایند  یهاسلولاست که به  هاییی آسهر دز تلقیح و  یازابهاسپرم  یهاسلوله احتماالً به علت کاهش کبوده 

ن تعاداد دفعاات   یانگیا ش میافازا  یجاه درنتو  شاده یتجنسن یین اسپرم تعییپا یباعث بارور یجهدرنت و شودیموارد  جداسازی

 (.Smangupta et al, 2014 ; Frijters et al, 2009) گرددیمح یتلق

 اسپرمنرخ گیرایی انواع مختلف 

 یبارا  یبا توجه به ناوع اساپرم مصارف    ییراینرخ گمقادیر ضرای  رگرسیونی ریسک نسبی ، 6جدول ن پژوهش مطابق یدر ا



 1۵                                                  بروجنی و همکارانفریدون مهدیه                              تأثیر عوامل محیطی و نوع اسپرم 

 

 

ن یای و تع یمعماول  یهااسپرمبا  یح مصنوعیتلق ییراینرخ گضرای  با  دارییمعن طوربهه ک بود 7۵/9برابر با  یعیطب هاییحتلق

 یهاا اساپرم و  شاده یتجنسا ن یای تع یهاا اساپرم باا   آمدهدستبه ییراینرخ گ ضرای . (P<9۵/9) شتاختالف دا شدهیتجنس

نارخ   درتفااوت   .(P<9۵/9) داشاتند  دارییمعنا گر اختالف یبا یکد یآمار ازلحاظکه  بود ۵1/9و  01/9برابر  به ترتی  یمعمول

 دز هار  یازاباه  اساپرم  تعدادتر بودن کم به توانیمرا  شدهیتجنس نییتع یهااسپرم ازدر هنگام استفاده کاهش حتی گرایی و 

 هاا گازارش در  .یاباد یما  اهشکا  یریچشامگ  طوربه یآبستن زانیم یجهدرنتارتباط داد که  یمعمول یهااسپرم به نسبت حیتلق

 شاده گازارش  درصاد  ۵۵-69 و 3۵-09 به ترتی  یمعمول یهااسپرم و شدهیتجنس نییتع یهااسپرم با یآبستن زانیممختل  

 نیای تع یهاا اساپرم  نییپاا  دز باا  یمصانوع  حیتلقا  هکا  دهاد یما  نشاان  تحقیقات فاو   جینتا. (Norman et al, 2010)است 

 یآبستن نرخ در دارییمعن اهشک به منجر ،یفحل یزمانهم بدون یتجار یریش یهاگله در یامزرعه طیشرا تحت شدهیتجنس

 از قبل اسپرم دز شیافزا با  کیتر در شدهداده بهبود حیتلق یاستراتژ نیبنابرا. شودیم نرمال دز با یمصنوع حیتلق با سهیمقا در

 تواناد ینما تعیین جنسیت شاده   یهااسپرماستفاده از  صورت ینا ریغ در باشدیم یازموردن شدهیتجنس نییتع اسپرم استفاده

 .باشد داشته گوشت صنعت و ریش یبرا توجهیقابل سود

 انواع اسپرم ییرایریسک نسبی نرخ گ یهانسبتمقایسه ضرایب تغییرات لگاریتم  -1 جدول

Table 6. Comparison of Relative Risks coefficients of conception rate for sperm types 

ن ییتع اسپرم

 شدهتیجنس

Sexed semen 

 یاسپرم معمول

Conventional 

semen 

 تلقیح طبیعی

Natural insemination 

 ناشناخته
Unknown 

 نوع اسپرم
Sperm type 

c0.41 b0.58 a0.75 c0.40 
 ریسک نسبی

Relative risk 

 .(P<0.05) باشندیم دارمعنیف الهر ردی  با حروف غیرمشترک دارای اختمقادیر موجود در هر ردی  
Values within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

Andersson et al (2006)، یی رایگ نرخ نیانگیمدر تحقیق دیگری . اندآورده به دست را یمشابه جینتا خود قاتیتحق یط

 دری معماول  یهاا اساپرم ی بارا  و درصاد  07 نیهلشاتا  هاییسهتلی برا شدهیتجنس نییتع اسپرم از استفاده با حیتلق نیاول در

 یهاا اساپرم اساتفاده از   یبارا  یعامل بازدارنده اصل یک .(DeJarnette et al, 2008) رسدیم هم درصد 19 به هاگله ازی بعض

ل توساط  کن مشا یا و ا باشدیمن ییپا یمعمول یهااسپرمنسبت به  یادیه به مقدار زکآن است  ییراینرخ گ شدهیتجنسن ییتع

ح یتلقا  یبارا  شاده یتجنسا ن یای تع یهاا اساپرم . استفاده از شودیمد یح تشدیتلق یبرا دسترسقابلن تعداد اسپرم یینسبت پا

 .(Seidel, 2003)متر نسبت به گاوها دارند کبا تعداد اسپرم  یباالتر ییرایه نرخ گکمحدود خواهد شد  هایییسهتل یمصنوع

 ۵6 به ترتیا   شدهیتجنسن ییو تع یمعمول یهااسپرم یبرا هایسهتل ییرایمتوسط نرخ گ(Norman et al, 2010)در گزارش 

باا اساتفاده از    هاا یحتلقدر  ییرایدرصد بوده است. نرخ گ 2۵و  39 به ترتی گاوها  یبرا ییرایدرصد و متناظر با آن نرخ گ 30و 

درصاد از نارخ    13و  79و تنهاا   قرارگرفتاه ر یت تحت تاأث ین جنسییتع یآورفنتوسط  یمنف طوربه شدهیتجنسن ییاسپرم تع

 .(Garner, 2006) و گاوها است هایسهتل یبرا به ترتی  یمعمول یهااسپرمبا  آمدهدستبه ییرایگ
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 تلقیح زمان در سن برای ییرایگ نرخ

کاه   طورهمان یطورکلبه( بر نرخ گیرایی داشت. P<9۵/9) دارییمعنر یح تأثین تلقیوان در زمان اولیبررسی سن ح یندر ا

-2۵ن یدر سان  آمد. به دست ۵1/9برابر  ییرایضری  نرخ گ یماهگ 16-29و  19-1۵ن ی، در سنگرددیممشاهده  7در جدول 

 آماده دستبه ییرایبا نرخ گآخر ن دو گروه یا ییرایاما نرخ گبود  9/ 69و  ۵0/9برابر  ی ترتاین ضری  به  یماهگ 26-39و  29

ح ین تلقا یش سان در زماان اولا   یبا افازا (. با توجه به نتایج این تحقیق P<9۵/9داشت ) دارییمعنافزایش قبلی  هایگروه یبرا

 شاود یما گفته  یبلوغ به سن یطورکلبه. یابدیمش یافزا 69/9به حدود  ۵1/9از  دارییمعن طوربه هایسهتل ییرایاحتمال نرخ گ

اد یا ار زیبسا  یریشا  یبلاوغ در گاوهاا  ت سن یاهم (.Zamiri, 2007)دهد  یرو یزیتخمک رهمراه با  ین بار فحلیاول یه براک

در طاول   هاا یاش زاداشته، تعاداد   ترییینپاش ین زایح و سن اولین تلقی، سن اولرسندیمه زودتر به سن بلوغ ک ییاست، گاوها

 یح روزهاا ین تلقا یاهش سان در اولا  کا قات  ی. در حقشودیم یش سود اقتصادین باعث افزایو ا یافتهیشافزاگاو  یعمر اقتصاد

ش وزن و فصال تولاد   یه، افزایبه نژاد، تغذ توانیمهستند  اثرگذارن صفت یه بر اک یعوامل ازجمله. دهدیماهش کرا  یدیرتولیغ

 یمااهگ  16تا  1۵ن یب یریگاو ش هاییسهتلا، یکآمری مثل کشورط یدر شرا یاز طرف (.Van Vleck et al, 2007)اشاره نمود 

 یبارا  باه ترتیا    یح مصانوع ین تلقا یسان در اولا   et al Chebel (2010) مطالعاه در  .(Kuhn et al, 2006) شوندیمح یتلق

ح یتلقا  یه با اساپرم معماول  ک هایییسهتل یماه و برا 1/13 ± 1/9ح شده بودند یتلق شدهیتجنسن ییه با اسپرم تعک هایییسهتل

مااااه باااوده اسااات. 0/12 ± 1/9گااار یهااار دو ناااوع اساااپرم در گلاااه د  یمااااه باااود و بااارا 1/13 ± 1/9شاااده بودناااد 

 در زمان تلقیح )ماه( بر سن ییراینرخ گمقادیر ضرایب رگرسیونی ریسک نسبی  -5جدول 

Table 7. Probability of conception rate for age (month) at first conception  

10-15  16-20  21-25  26-30 
 گروه سنی )ماه(

age group (month) 

0.51c 0.51c 0.54b  0.60a 
 ریسک نسبی
relative risk 

 .(P<0.05) باشندیم دارمعنیف الهر ردی  با حروف غیرمشترک دارای اختمقادیر موجود در هر ردی  
Values within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 کلی گیرییجهنت

بر ایان صافت    یطیح و عوامل محیت صحیریمدقبیل از  یادیعوامل زه ک است یدمثل مهمیصفات تول ازجمله ییراینرخ گ

نتایج این تحقیق نشان  .دهندیمرا به خود اختصاص  ییرایدرصد از عوامل مؤثر بر نرخ گ 06ن دو عامل یا که هستند یرگذارتأث

نرخ گیرایی و تعداد  اگرچهبا توجه به نتایج این تحقیق  .بودباالتر از فصول گرم  هایسهتلو در در فصول سرد  ییراینرخ گداد که 

در گلاه گاوهاای شایری     هاا آنتوصیه باه اساتفاده از   اما  یافتهکاهشتعیین جنسیت شده  یهااسپرمتلقیح منجر به آبستنی با 

 واحدهای مزبور بستگی کامل دارد. و نوع مدیریتاهداف بایستی به شرایط و 
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 تشکر و قدردانی

 ماالی و معناوی   هاای یات حماصنعتی وحادت اصافهان و    پروراندامبخش آمار تعاونی کشاورزان و  یبا همکار پژوهشاین 

.نمایناد یما  تشاکر  ،کردناد  یهمکاار  یبررسا  نیا ا انجاام  در کاه  یکساان  هیا کل از ساندگان ینوو  گرفتهانجامدانشگاه شهرکرد 
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Abstract 

The objectives of this study were to summarize the effect of sexed semen on conception rate of 

Esfahan province Holsteins dairy herds based on breeding year, Season, service number and age group 

of heifers in the time of conception. For conducting this research, the data from 59 herds which was 

collected by Vahdat cooperation of Esfahan province was used. The data consists of 73115 of heifers 

inseminated with 3529 sexed semen and 69431 with conventional semen from spring 1991 to spring 

2014. Binary distribiution of conception rate was analysed by logistic regression. The results indicated 

that for all sub-levels of the studied factors, except for the third and fourth service number, and for the 

unknown used sperms, the conception rate was higher, or, in other words, the ratio of pregnant heifers 

were significantly higher (P<0.05) than non-pregnants. Only in the fifth and higher service numbers, 

this ratio was reverse and non-pregnant rate of heifers significantly (P<0.05) were higher than 

pregnants. The average likelihood of conception rate of spring and summer season (53%) was 

significantly less (P<0.05) than autumn and winter season with a probability of 55%. The probability 

of conception rate of service numbers from first to fifth and higher had a descending trend, so that the 

probability of first service number was 63% significantly higher than others (P<0.05). The average 

likelihood conception rate of heifers for conventional sperm and sexed sperms was significantly 

different (P<0.05) and was 58% and 41%, respectively. The highest proportion of pregnant/ non-

pregnant animals (75%) was obtained for naturally inseminated service. In conclusion, it seems that 

when using sexed sperm, different factors affecting conception rate should be take into consideration. 

So, the results of this research can be useful in the reproduction management of heifers during the use 

of sexed sperm and also taking into consideration of proper breeding and environmental factors. 
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