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 چکیده

 میباشد. زیادی یتدارای اهم ،منی ت، آگاهی از صفات کیفیموفق برنامه اصالح نژادی یحابرای طر زمینه مطالعاتی:

با استفاده از مدلهای حیوانی حاوی  ،منی تبرخی صفات کیفی، برآورد پارامترهای ژنتیکیهدف از پژوهش حاضر،  هدف:

گاو نر از  67 ، تعدادمجموعاً ،منظوردین ب روش کار:. بودهلشتاین مولد در گاوهای نر  ژنهای کاندیدای اطالعات ژنوتیپ
تا  1382( که بین سالهای نر گاو 26( و مرکز بهبود شیر کشور )نر گاو 41لغرب کشور )دو ایستگاه اصالح نژاد شما

حجم انزال، غلظت  :شامل ، چهار صفت مربوط به کیفیت منیبودند، انتخاب شد. در این راستا،  اسپرمدر خط تولید  1392
های نوکلئوتیدی چندشکلی ارزیابی. انتخاب شداسپرم، درصد اسپرم زنده قبل انجماد و درصد اسپرم زنده بعد ذوب 

 ) رشد هورمون گیرنده ژن در و  PCR-RFLPروش به( 2 اینترون و 2 اگزونناحیه  ) لپتین ژن جایگاه دو درموجود 
پارامترهای ژنتیکی اطالعات فنوتیپی و مولکولی،  استفاده توامبا  ،نهایتا .شد انجام PCR-SSR روش با( پروموتورناحیه 

 ژنهای جایگاههای در خصوص نتایج مولکولی، در کلیه نتایج: .برآورد گردیدبرداری گیبس و نمونهیزی بآمار با روش 
 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل همچنین،  یدی مشاهده گردید.تی نوکلئوشکلچنددر گاوهای نر مورد مطالعه،  بررسی مورد

منی، جمعیت اسپرم، درصد اسپرم زنده قبل انجماد و پذیری برای صفات حجم برآورد وراثتمدل حیوانی جهت  صفتهتک
، متعاقباًبدست آمد.  23/0، 24/0، 19/0، 11/0به ترتیب   ،صفتهچنددر آنالیز  و /10، 20/0، 14/0، 22/0بعد ذوب بترتیب 

م زنده ژنتیکی بترتیب مربوط به صفات درصد اسپرم زنده قبل انجماد با درصد اسپرو  فنوتیپیهای  بیشترین همبستگی

نتیجه . بود P) <05/0) 170/0 ،، و درصد اسپرم زنده قبل انجماد با جمعیت اسپرم912/0± 031/11  ریدابعد ذوب به مق

پذیری برای صفات مختلف کیفیت منی مقدار کم تا متوسط وراثت نشان داد که مقادیر حاضر، نتایج مطالعه گیری نهایی:
بهبود نسبی با بهبود شرایط محیطی شاید بتوان کند بوده و د خصوصیات منی برای بهبوروند پیشرفت ژنتیکی  ،لذا است

 ورد.آخصوصیات منی را بدست 
 

 منیخصوصیات : پارامترهای ژنتیکی، همبستگی، هلشتاین، کلیدی واژگان
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  مقدمه
 در دیقتصاا تصفا مهمترین از یکی مثلی تولید تصفا

 وگا نمیا ینا در که باشد می هدشیر وهایگا ورشپر
-می ءیفاا تصفا ینا نتیکیژ دبهبو در را مهمی نقش ،نر

تلقیح  فناوری موفقیتدر برنامه های بهنژادی،  .نماید
مایع  خصوصیاتبر روی  طور مستقیمبه مصنوعی 

بستگی  ،در طول انجماداسپرمها فیت کی ابقاءمنی نرها و 
پژوهشهای مولکولی  (.2005دارد )گاسیتوآ و آراو 

ات تولیدمثلی صورت گرفته از جمله متعددی روی صف
ژن  4و اگزون  DGAT1ژن  8چندریختی در اگزون 

IGF-I  با عملکرد تولیدی و تولید مثلی در یک نمونه از
از  Aگاو هلشتاین ایران بررسی شد و نشان داد که آلل 

تولید شیر را افزایش و  DGAT1ژن  8اگزون 
 (.2015دوقلوزایی را کاهش می دهد)اورنگی و همکاران 

منی به طور کیفیت آزمونهای ارزیابی نتایج حاصل از 
به منظور کند. میباروری گله را تعیین میزان  ،مؤثری

بهبود ژنتیکی عملکرد تولیدی و تولید مثلی گله های 
 پروف شده نرهای گاوهای گاوهای شیرده، توزیع ژن

وقتی موثر خواهد بود که، کیفیت اسپرم این گاوهای نر 
(. 2006باشد )پوردی مناسب بل و بعد انجماد( )ق مولد

منی  برای صفات مختلف کیفیتاست که  شایان ذکر
انگلند و ) پذیری کم تا متوسط استوراثت مقادیر

که خود این فرضیه را ( 2010ولف  و  2010همکاران 
کند که بهبود خصوصیات منی بر مبنای تقویت می

کی پایینی را پیشرفت ژنتیمیزان ارزیابی مورفولوژیک، 
بینی صفات در این راستا، برای پیشداشت. در برخواهد 

کیفی منی گاوهای نر، توسعه فناوریهای بیولوژی 
نشانگرهای ژنتیکی منجر به مولکولی و کاربرد 

 اژنهای کاندیدشکلیهای نوکلئوتیدی در شناسایی چند
یانگ شده است )ی لبرای تولید و تولید مثل حیوانات اه

سان و و  2011؛ سانگ و همکاران 2011ن و همکارا
توسط  ،اسپرماتوژنزیند آفر (.2012همکاران 

در محور گنادوتروپین  مسئول هورمونهای تولیدمثلی
کنترل  ی کاندیدشود و تعداد زیادی از ژنهاتنظیم می

 مسیرهای بیولوژیکی در تولید مثل را برعهده دارند.
که  های آنها هورمونها و گیرندهبسیاری از  ،بنابراین

کاندیدای مسئول مسیرهای تولیدمثلی هستند می توانند 
وینست و  )مطالعات ژنتیک مولکولی باشندخوبی برای 

پذیری با توجه به پایین بودن وراثت (.a1998همکاران 
 ،اطالعات مستقیم فنوتیپیمثلی استفاده از صفات تولید

یشرفت پمیزان تواند نمی ،بدلیل سهم زیاد اثرات محیطی
استفاده  ،لذافداشته باشد،  مورد انتظار باالیی راژنتیکی 

همزمان از فنوتیپ و اطالعات مربوط به توام و 
های ژنلئوتیدی شناسایی شده در چندشکلیهای نوک

-معنی رتواند به طومی DNA کاندیدا و نشانگرهای

 آشکار کند را صفات تولیدمثلیمعماری ژنتیکی  ،داری
از جمله ژنهای کاندیدای موثر (. 2007ا )ویرکامپ و بیرد

ه ددو ژن لپتین و گیرن ،بر فرآیند تولید اسپرم و باروری
هورمونی پروتئینی با اثرات  فلپتینهورمون رشد است. 

مهم در تنظیم وزن بدن، متابولیسم انرژی و اعمال 
ژن  واسطه وقوع جهش درباشد که به مثلی میتولید

هاوسنچ و همکاران ) شودی م  کد ( ob /obچاقی )
لپتین روی ژن  (.2001توکودا و همکاران  و  1998

ساختاری و دارای  واقع شده 4کروموزوم شماره 
اینترون است )کلمسون و همکاران  2اگزون و  3حاوی 
ژن  ،دومین ژن مورد مطالعه در پژوهش حاضر(. 2011

 و همکاران چیسگیرنده هورمون رشد می باشد. 
 و آن رشد و گیرنده هورمون دادند که ( نشان1998)

IGF-1 و رشد  مثلتولید اساسی در عملکرد طبیعی نقش
 گیرنده هورمونژن ساختار . دارند های تخمدانیفولیکول

به گستردگی اینترون  9اگزون و  10ل از کگاوی متش
سایت  ATG. است DNAباز از توالی جفت 365،186

. قسمتی از ن ژن استای 2شروع رونویسی در اگزون 
( بیان 2008پروموتور که توسط گاررت و همکاران )

سه  است.ریزماهواره و یک  SNP نه نوعشده شامل 
ها در مطالعات قبلی توسط هیل و  SNPاز این  مورد

نیز توسط شرمن و  SNP( و یک 2000همکاران )
 مطالعاتبا اینکه، شده است.  گزارش( 2008همکاران )

های کاندیدا و ارتباط آنها با برخی روی ژن متعددی،
صفات تولیدی و تولیدمثلی انجام شده ولی در ایران 

های روی این صفات پارامترهای ژنتیکی همراه اثر ژن
برآورد مربوطه انجام نگرفته و با توجه به اهمیت 
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های اصالحی و پارامترهای ژنتیکی در تخمین ارزش
 صفاتاین ع در تنوها در بروز ژنزیاد همچنین اهمیت 

برآورد  حاضر، وهشپژ هدف ،(2007)ویرکامپ و بیردا 
برخی صفات کیفی منی همراه با  پارامترهای ژنتیکی

-ژناطالعات توام فنوتیپی و چندشکلیهای نوکلئوتیدی 

 ی  ( و گیرنده2و اینترون  2های کاندیدای لپتین )اگزون 
 .پروموتور( بر این صفات بود هورمون رشد )

 

 هاروش مواد و
 مورد مطالعه صفات و حیوانات

گاو  67مجموع  پایت های اسپرم،از  ،در مطالعه حاضر
نمونه از مرکز  26نمونه از ایستگاه شمالغرب و  41نر )

 1392 - 1382بهبود شیر کشور( که در بین سالهای 
اطالعات در مورد  شداستفاده  ،گیری شده بودنداسپرم

ارتباط  ،دارد شجره سعی شد تا جایی که امکان
تا پیش شرط  خویشاوندی بین دو ایستگاه برقرار گردد

الزم برای ادغام اطالعات دو ایستگاه برای برآورد 
 پارامترهای ژنتیکی برقرار باشد.

شامل حجم  حاضر، مورد مطالعه در این تحقیق صفات
 سی(،سی(، جمعیت اسپرم )میلیون در سیمنی )سی

اد )درصد( و درصد قبل از انجم زنده اسپرم درصد
 از استفاده با است که )درصد(ذوب اسپرم زنده بعد از 

 .شد بررسی نوری میکروسکوپ

 آزمایشات مولکولی
استفاده با  ،های اسپرمنمونهاز  ژنومی DNAاستخراج 

 ،نمکی تغییر یافته از دستورالعمل آزمایشگاهی بافر
ت الکتروفورز و اطمینان از کیفیانجام پس از  .انجام شد

DNA واکنش زنجیره پلی مراز ، های استخراج شده
برای هر دو ژن با استفاده از آغازگرهای اختصاصی 

 PCRحاصل از تکثیر محصوالت ، متعاقباً .شدانجام 
 85 اژولت شرایط در  2و اینترون  2جایگاههای اگزون 

درصد الکتروفورز  5/2ژل آگارز دقیقه در  45طی مدت 
زیر نور ا اتیدیوم بروماید پس از رنگ آمیزی بشد و 
گردید. برای ژن گیرنده  عکسبرداری UVالمپ 

ن تفاوت که یبا ااین مراحل انجام شد  ،هورمون رشد نیز
الکتروفورز  درصد برای 6آگاروز  ژل متافور از

در خصوص محصوالت تکثیر شده ژن شد. استفاده 

واحد از  10دو جایگاه لپتین، ازبرای هر نمونه لپتین، 
 claIآنزیمهای محدودگر )به ترتیب م برشی مناسب آنزی

( 2برای جایگاه اینترون  Sau3Iو  2برای جایگاه اگزون 
درجه  37شرایط دمایی استفاده شد و سپس در 

ساعت در ژل هضم گردید.  12سانتیگراد به مدت حداقل 
به  %3و  %2محصوالت هضم شده در ژلهای آگارز 

های ژلمجدد دو ولت تفکیک شدن 73ساعت در  1مدت 
با اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی  محصوالت هضم شده 

شد. در خصوص جایگاه گیرنده هورمون رشد در 
  ماهواره با موتیف( ریز-159+ تا 165ناحیه پروموتور )

17-21 (TG ) اندازه باندی متفاوت و الگوهای هتروزیگوت
لذا دیگر به هضم آنزیمی نیاز  و هموزیگوت ایجاد کرد.

 328-324شت. این جایگاه محصوالت تکثیری بین ندا
 کرد.جفت بازی را تولید می

 جزیه و تحلیل آماریت
فراوانی  محاسبهدر خصوص داده های مولکولی، 

ها و محاسبه هتروزیگوتی آللفراوانی ژنوتیپها و 
 مشاهده شده و مورد انتظار با استفاده از نرم افزار

POPGENE   ( انجام 1997یه و همکاران ) 3/1نسخه
 Excel  افزارهایتوسط نرم ،رکوردهای فنوتیپی .گردید

 ویرایش شد. (2003) 1/9نسخه  SASو  2010نسخه 
های داری ارتباط بین جایگاهبررسی معنی ،همچنین

در  GLM آماری رویهاستفاده از ژنهای کاندیدا نیز با 
که  حیوانی تکرارپذیری مدل انجام شد. SASافزار نرم

ها برآورد مؤلفه و واریانس زیه و تحلیلتج جهت
  بود: زیر بصورت استفاده شد

YijKlmn = μ + YMi  + Le2j + Li2k + Gpl  + 

bullm + pem + eijKlmn   

    صفات کیفی منی،  برابر با lmnijkY :مدل این در

iYMاسپرم گیری، و ترکیب سال و ماه j2Le  اثر جایگاه
ایگاه اینترون ژن لپتین، جاثر  k2Li ژن لپتین، 2اگزون 

lGp  گیرنده هورمون رشد، اثر پروموتور ژنmbull ،

m pe، lmnKije  برای برآورد  باقیمانده است.اثر
گیری نمونهاری بیزی و مکی از روش آیرهای ژنتتپارام

دوره  10000و  لکل سیک 200000گیبس به ترتیب با 
 .دیداستفاده گر ،100 گیریگیری و فاصله بین نمونهقلق

صفته و تک تجزیه و تحلیلاز طریق ها تخمین مؤلفه
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 وgibbs3f90 افزار توسط نرم ،صفتهچند

renumf90 انجام شد( 2010میستال.  

 تایج و بحثن
، نتایج بررسی آمار توصیفی یکطبق جدول شماره 

منی در کل نمونه های دو کیفیت مربوط به خصوصیات 
 ایستگاه نشان داده شده است.

که ضریب تغییرات صفت شود  مشاهده میکه  همانطور
و از بقیه صفات است درصد  12/35جمعیت اسپرم 

این صفت  ،این باشد که حاکی از تواند بیشتر است و می
دارای پراکندگی بیشتری در مقایسه با سایر صفات 

 هست.

 

Table 1-The results of the descriptive statistics related to semen characteristics  

by merging  data of  two stations  

Coefficient of 

variance 
Maximum Minimum Standard 

deviation 

Mean N Traits 

33.58 11.12 1 1.77 5.27 5047 

 

   Volume of 

semen 
 (cc) 

35.12 2499 300 425.60 1211.8 5024 

Sperm 

concentration 
(million per cc) 

7.95 97 60 6.33 79.60 5018 

Live sperm 

before freezing 

(%) 

22.29 98 35 11.78 52.83 3614 

 
Live sperm after 

thawing (%) 

  

های های ژنبررسی چندشکلی نوکلئوتیدی جایگاه

  کاندیدا

 جمعیتهای کل برای مولکولی شاخصهای ،2 جدول در
. است شده آورده شده، مطالعه مورد ایستگاه دو

 هایفراوانی بیشترین ،شود می مشاهده که همانطور
 و 2 اینترون ،2 اگزون هایجایگاه برای ژنوتیپی

و  TT ،AA نوتیپهایژ به متعلق بترتیب پروموتور

17TG/21TG 46/0 و 67/0 ،52/0 بترتیب درصدهای با 
 .باشد می

مورد مطالعه ژنی های ها نشان داد که جایگاهبررسی 
با  ،همچنین .ندبودیهای نوکلئوتیدی چند شکلحاوی 

بجز داری مشخص شد که معنی انجام آزمون آماری
برای صفت درصد اسپرم زنده بعد ذوب برای جایگاه 

تاثیر معنی سه جایگاه ژن کاندیدا  ژن لپتین، 2اینترون 
 . ( P<0.01)روی صفات مورد مطالعه دارد داری

 

 

 

Table 2- Molecular indices of both the leptin  and growth hormone receptor genes 

 in two combined population 

 test 
2χ 

Expected 

hetrozigosity 

Observation   

hetrozigosity 

Allele   

frequency 

 

Genotyp  

frequency 

N 

 

Genotype 

 
Loci 

   ± 0.041   0.63 

(T) 
0.52 35 TT 
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21.12 0.47 0.21  0.21 14 AT Exone 2 

   0.041 0.37 ± 

 (A) 
0.27 18 AA 

 

   0.84 ± 0.031  

(A) 
0.67 45 AA 

 

2.45 0.28 0.33  
0.33 22 AB Intron 2 

   0 0.16 ± .031 

(B)  
0 0 BB 

 

   0.49 ± 0.043 

21TG 
0.26 17 TG21/TG21 

 

 

0.44 0.50 0.46  0.46 31 TG21/TG17 

 

Promoter 

   0.51 ± 0.043  

17TG 
0.28 19 TG17/TG17  

 

  برآورد پارامترهای ژنتیکی

نتایج حاصل از برآورد پارامترهای ژنتیکی  3جدول 
صفته همراه صفات مورد بررسی را از طریق مدل تک

نتایج حاصل از برآورد  4ل وو جدهای کاندیدا اثر ژن
دهد.نشان میصفته پارامترها را از طریق مدل چند

Table 3- The results of genetic parameters obtained from single trait analysis  

along with the impact of three loci 

 
Repeatability 

 

 
Heritability 

 

 

Residual 

variance 

Permanent 

environment 

variance 

Additive 

genetic 

variance 

Traits 

0.36 0.22 2.24 ± 0.044 0.96 ± 0.61 0.91 ±0 .58 
 

Volume of semen (cc) 

0.28 0.14 131700 ± 2739.0 26056 ± 16521 25796 ± 16695 
 

Sperm concentration   

(million per cc) 

0.37 0.20 29.15 ± 0.58 7.86 ± 5.90 9.40 ± 6 
 

Live sperm before 

freezing %)) 

0.19 0.10 101.6 ± 2.50 12 ± 8.14 12.89 ± 8.54 
Live sperm after 

thawing (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4- The results of genetic parameters obtained from multiple trait analysis along  
with the impact of three candidate genes 

Repeatability 

 

 

Heritability 

 

 

Residual 

 variance 

Permanent 

environment 

variance 

Additive 

genetic 

variance 

Traits 

0.55 0.11 2.24 ± 0.55 2.17 ± 0.92 0.68 ± 0.77 
 

Volume of semen (cc) 

0.36 0.19 
126270 ± 

3056.7 
34323 ± 19125 38116 ± 20337 

 

Sperm concentration  
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(million per cc) 

0.49 0.24 27.56 ± 0.68 14.12 ± 6.79 13.11 ± 6.77 
 

Live sperm before 

freezing %)) 

0.46 0.23 
101.77 ± 

2.48 
43.43 ± 20.55 44.66 ± 21.22 

 

Live sperm after  

thawing (%) 

 
-بیشترین وراثت ،شودمشاهده می ،طبق جداول فوق

مربوط  ،پذیری در مدل تک صفته و چند صفته بترتیب
به صفات درصد اسپرم زنده قبل از انجماد و حجم منی 

پذیری صفات درصد اسپرم زنده قبل و است و وراثت
در جماد در مدل تک صفته تفاوت زیادی دارند در بعد ان

چند صفته تفاوت چندانی  تجزیه و تحلیلدر  ،حالیکه
پذیری صفات منی قبلی برآورد وراثت  مطالعات ندارند.

( گزارش شده 65/0( تا زیاد )086/0به مقدار کم )
(، و 1977فوت و همکاران ؛  1995 امبلوتدوکروک و ه)

تیلور و ( )24/0متوسط ) تکرارپذیری این صفات از
گوروبتز و همکاران، ( )71/0( تا زیاد )1985همکاران،

وراثت پذیری را برای ماتوون و همکاران  ( است.1987
صفات حجم، غلظت، تحرک اسپرم، تعداد اسپرم و تعداد 
اسپرم متحرک بعد از انزال برای گاوهای نر جوان 

و  49/0و  38/0، 31/0، 52/0، 24/0بترتیب هلشتاین 
این برای گاو نر بالغ  64/0و  54/0، 01/0، 36/0، 44/0

از  ،منیکیفی . تکرارپذیری صفات بدست آوردند ژادن
)ماتوون و همکاران  داشتتنوع دامنه  64/0- 41/0

( وراثت پذیری برای 2005گردلر و همکاران) و 1998
حجم، غلظت، درصد زنده مانی اسپرماتوزوا، 

سپرم گاو سیمنتال را اسپرماتوزوای کل و تحرک ا
 را بیان کردند. 04/0و  22/0، 10/0، 14/0، 18/0بترتیب 

مقدار ( 2006کیلی و همکاران ) ،در مطالعهدر حالیکه 
وراثت پذیری حجم انزال، غلظت اسپرم و تحرک اسپرم 

بدست  22/0و  16/0، 09/0برای گاو هرفورد بترتیب 
-ثت( ورا2008دروئت و همکاران ) ،همچنین ند.آورد

-پذیری صفات حجم منی، غاظت اسپرم و درصد زنده

برای  21/0و  19/0، 22/0مانی بعد از ذوب را بترتیب 
گاو هلشتاین بدست آوردند. که برای صفات حجم و 
غلظت مشابه نتایج این تحقیق است. در مورد صفت 

نتایج مشابه و برای غلظت  ،درصد اسپرم زنده بعد ذوب
از طریق مدل  ،پذیریراثتاسپرم نتایج عین برآورد و

 وراثت ،دهد کهاین نتایج نشان می صفته است.چند
پذیری حجم انزال در گاو هلشتاین بیشتر از نژادهای 

و در مورد غلظت یا جمعیت  استهرفورد سمینتال و 
 در مطالعات توارث مشابه است. یباًرتق ،اسپرم نتایج

ممکن است بدلیل متفاوت  ،پذیری یک صفت مختلف
دن نوع و اندازه جمعیت مورد بررسی، نوع محیط و بو

پذیری گله متفاوت و نیز نوع مدل و روش تخمین وراثت
 ،شودمختلف، متفاوت باشد. همانطور که مشاهده می

صفته برای تمام پذیری از طریق مدل چندمقدار وراثت
 صفات بجز حجم منی، بیشتر از مقدار آن در آنالیز تک

م یا اری یک اندازه از میزان استحکتکرارپذی .صفته است
 قوی بودن روابط بین رکوردهای تکرار شده یا اندازه

در یک های فنوتیپی تکرار شده برای یک صفت را 
تکرارپذیری  ،صفتهدهد. در آنالیز تکجمعیت نشان می

و بیشتر از صفات دیگر درصد زنده قبل انجماد صفت 
سپرم زنده کمترین تکرارپذیری مربوط به صفت درصد ا

در مطالعات قبلی تکرارپذیری برای  .استبعد ذوب 
( تا 1985تیلور و همکاران )23/0صفت حجم منی از 

(، برای غلظت اسپرم از 1987گوروبتز و همکاران )71/0
گوروبتز و ) 68/0( تا 1985تیلور و همکاران ) 42/0

 بود. ( متنوع1987همکاران 

 

Table 5- Genetic correlation (above of diagonal), phenotypic correlation (below of diagonal)

Live sperm after 

thawing 

Live sperm before 

freezing 

Sperm 

concentration 

Volume of 

semen 

Traits 

-0.540 ± 2.86 -0.509 ± 1.41 -0.280 ± 86.80 - 
 

Volume of semen 
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0.381 ± 531.14 0.359 ± 290.04 - -0.149(<0.0001) 
 

Sperm concentration 

0.912 ± 11.031 - 0.170(<.0001) -0.014(0.37) 

 

Live sperm before 

freezing 

- 0.086 -0.038(0.021) 0.002(0.90) 

 

Live sperm after 

thawing 

Bold nombers are significant at 5% 
 

Table 6- Environment correlation (above of diagonal), residual correlation (below of diagonal) 

Live sperm after 

thawing 

Live sperm before 

freezing 

Sperm 

concentration 

Volume of 

semen 
Traits 

-0.605 ± -5.86 -0.718 ± -3.96 -0.792 ± -215.76 - Volume of semen 

0.479 ± 585.45 0.578 ± 402.72 - -0.047 ± 9.27 Sperm concentration 

0.904 ± 22.40 - 0.094 ± 32.04 -0.009 ± 0.13 
Live sperm before 

freezing 

- 0.027 ± 0.91 -0.94 ± 63.87 -0.020 ± 0.25 
Live sperm after 

thawing 

 

همبستگی  ،شودمشاهده می ،5همانطور که در جدول 
با بقیه صفات وجود دارد و این  ،ای بین حجم منیمنفی

بیشتر  درصد اسپرم زنده بعد ذوبهمبستگی با صفت 
 86/2  و به مقدار بقیه صفات از همبستگی این صفت با

با  اسپرمهمبستگی ژنتیکی غلظت  .است -540/0 ±
همبستگی این بیشتر از درصد اسپرم زنده بعد ذوب 

است.  381/0±14/531بقیه صفات و به مقدارصفت با 
در کل همبستگی ژنتیکی صفات درصد اسپرم زنده قبل 

و بیشتر 912/0±031/11انجماد و بعد از ذوب به مقدار
. دروئت و همکاران از بقیه صفات با یکدیگر است

در بین سه صفت از بین صفات مورد بررسی، ( 2008)
 ت غلظت اسپرم با حجم منیاصفبین ژنتیکی  همبستگی

و بیشتر از مقدار برآورد شده در  -55/0به اندازه  را
این تحقیق بدست آوردند. همبستگی ژنتیکی بین صفات 

و بین حجم منی با درصد اسپرم زنده بعد از ذوب 
صفات غلظت اسپرم با درصد اسپرم زنده بعد از ذوب 

و کمتر از مقدار  29/0و  -47/0های را بترتیب به اندازه
همبستگی  د شده در این تحقیق بدست آوردند.برآور

فنوتیپی بین صفات غلظت اسپرم با درصد اسپرم زنده 
و بیشتر از بقیه است و کمترین مقدار  17/0قبل انجماد 

مربوط به حجم منی و درصد اسپرم زنده بعد از ذوب 
وئت و طبق تحقیقات در ،است در حالیکه 002/0به مقدار 

( همبستگی فنوتیپی بین صفات حجم 2009همکاران )

منی با درصد اسپرم زنده بعد ذوب بیشتر از بقیه و به 
و کمترین مقدار بین حجم منی با غلظت  -10/0اندازه 

برآورد کردند. طبق جدول  -02/0اسپرم و به اندازه 
بیشترین مقدار همبستگی محیطی بین صفات  ،6شماره 

قبل انجماد و بعد ذوب و به مقدار   درصد اسپرم زنده
و کمترین مقدار مربوط به صفات  403/22±904/0

غلظت اسپرم و درصد اسپرم زنده بعد ذوب به مقدار 
است. از آنجا که میزان دقت ارزیابی  45/585±479/0

صفته به قدر مطلق  بینی نااریب خطی آنالیز چندپیش
دارد هر های ژنتیکی و محیطی بستگی تفاوت همبستگی

قدر این تفاوت بیشتر باشد، دقت ارزیابی نیز بیشتر 
( در این 2000ی و همکاران ی)اسدی خشو خواهد بود

ها متوسط و باالترین عدد مقادیر این تفاوت ،تحقیق
مربوط به صفات جمعیت اسپرم با درصد اسپرم زنده 

-باشد. در نتیجه آنالیز چندمی 32/1بعد ذوب به مقدار 

صفته چندتجزیه و تحلیل صفت از مزایای  صفته این دو
 .مند شدندبه میزان بیشتری بهره

 پیشنهادات
 توان می حاضر پژوهش از حاصل نتایج از کلی بطور
 مطالعه مورد کاندیدای ژنهای اوالً، که کرد گیری نتیجه

 می مورفیسم پلی و شکلی چند دارای نر، گاوهای در
  تحلیل و تجزیه از آمده بدست نتایج  همچنین،. باشد

 پذیری¬وراثت برآورد جهت حیوانی مدل صفته¬تک
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 اسپرم درصد اسپرم، جمعیت منی، حجم صفات برای
 به صفته-چند آنالیز در و ذوب بعد و انجماد قبل زنده

 دامنه دارای اسپرم کیفیت صفات که داد نشان روشنی
 از حاکی که باشد می پایین تا متوسط پذیری وراثت
 محیطی اثرات و ژنها افزایشی غیر کژنتی سهم وجود

 اصالحگران برای اطالعات این. باشد می عمده تاثیرگذار
 بهبود برای ژنتیکی پیشرفت روند که دارد را مفهوم این

 بهبود با اول گام در باید فلذا بوده کند منی خصوصیات

 گاوهای منی خصوصیات نسبی بهبود محیطی شرایط
 .شد منجر را گیری اسپرم تحت
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Introduction: For the design of any successful breeding program, knowledge about semen quality 

traits is greatly important and per-required. Due to the critical role of bulls through artificial 

insemination in the genetic improvement of the dairy cattle herds, knowledge about semen 

characteristics and genetic factors which affect semen parameters is essential. In addition, semen 

with poor fertility requires more units of semen to establish a successful pregnancy and produce a 

live offspring. Nonetheless, both impacts are economically important factors, which are considered 

by the producers leading to rejection of bulls with poor semen quality, and investing mainly on 

highly fertile sires. Summary of previous literatures is highlighted semen traits and their key roles in 

upcoming fertility and pregnancy of cows within herds (Gacitua et al. 2005). Furthermore, some 

reports pointed DNA markers can identify the genetic background mechanism of resistance and 

susceptibility of sperm after freezing and thawing (Purdy et al., 2005). Additionally, previous 

reports supported  low hereditability scenario of semen characteristics in livestock species (England 

et al., 2010). Leptin is a globular protein with a tertiary structure similar to a haemopoietic cytokine 

synthesized by adipose tissue. It is involved in the regulation of feed intake, fetal growth, energy 

balance, fertility, and immune functions. The leptin molecule (16 kDa) is made up of 167 amino 

acids with an N-terminal secrotary signal sequence of 21 amino acids. In cattle, the leptin gene is 

located on the fourth chromosome. It consists of three exons and two introns. Only two exons are 

translated into the protein. The coding region of the leptin gene (501 nucleotides in length) is in 

exons 2 and 3, which are separated by an intron of approximately 2 kb. The leptin gene promoter 

region spans approximately 3 kb. Leptin is necessary for normal reproductive function, but when 

present in excess, it have detrimental effects on the male reproductive system. Human and animal 

studies pointed to leptin as a link between infertility and obesity, a suggestion that was corroborated 

by findings of low sperm count, increased sperm abnormalities, oxidative stress, and increased 

leptin levels in obese men. In addition, daily leptin administration to normal-weight rats has been 

shown to result in similar abnormalities in sperm parameters. The bovine growth hormone (bGH) is 

a 22 KDa single-chain polypeptide hormone, which is produced in the anterior pituitary gland. The 

encoding gene is approximately 1800 base pair (bp) and consists of five exons separated by four 

intervening sequences (Harvey et al. 2000). Recently, several studies have investigated the 

association between bGH locus and reproduction traits. A substitution of cytosine (C) for guanine 
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(G) at the  position of 2141 causes an amino acid change from leucine (leu) to valine (val) at residue 

127. This transversion enables the genotyping of this particular locus using the endonuclease AluI, 

since in the mutant bull, this enzyme does not recognize its target sequence. Several point mutations 

in the bovine growth hormone (GH) gene have been described, and as such, the Leu127Val 

polymorphism described by Lucy et al. (1993) has been extensively investigated based on  

production and reproduction traits. In addition, Lechniak et al. (1999) have reported the relationship 

between individual semen quality traits and fertility. The purpose of the present study was to 

estimate the genetic parameters of some semen quality traits using animal models containing 

genotype of candidate gene data on Holstein bulls. 

Material and methods: For this reason, 67 bulls were selected from two breeding stations in the 

Northwest of Iran (41 bulls) and the National Livestock Improvement Center (26 bulls), which were 

in the sperm production stage between 2003- 2013. In this regard, four related traits of semen 

quality were considered, including: volume of ejaculation, sperm concentration, live sperm 

percentage before freezing, and live sperm percentage after thawing. The DNA extraction was done 

from semen according to commercial DNA kit and quality and quantity tests were done using 

spectrophotometry and gel monitoring. The nucleotide polymorphisms were evaluated in two loci 

of the leptin gene (Exon 2 and intron 2) by the PCR-RFLP method and in the growth promoter 

receptor gene (promoter region) using PCR-SSR technique. Finally, using combined phenotypic 

and molecular information, genetic parameters were estimated through Bayesian statistics and 

Gibbs sampling. POPGENE software was used for molecular data and descriptive statistics 

(genotype frequencies, allele frequencies, and hetrozygosity index calculation). Univariate and 

multi variate analysis for semen characteristics was done using gibbs3f90 and renumf90 softwares.  

Results and discussion: According to the molecular outputs, in all investigate genes nucleotide 

variation and polymorphism was observed. The results of univariate analysis of animal model for 

estimating heritability for traits of semen volume, sperm count, live sperm percentage before 

freezing, and thawing point were 0.22, 0.14, 0.20, and 0.10, respectively. Reproductive performance 

is controlled by the genetic make-up of dam, sire, and offspring, but it is largely affectedby 

environment. Thus, the reproductive efficiency of the breeding herd depends on the fertility of the 

bulls(Gredler et al., 2005). Bull’s fertility is also essential, since bull's DNA is the primary 

mechanism through which genetic improvements can efficiently be accomplished. Implementation 

of artificial insemination (AI) in dairy cattle production allowed improving selection of bulls for 

production traits. Also, frequent freezing and thawing process of bull semens significantly affected 

quality index and consequent evaluation of fertilization potential of a semen sample for AI in 

Holstein breeding stations (Mathevon  et al., 1998).However, the preselection of the samples, the high 

number of sperm per doses, and the high quality of the semen used in the AI programs  can reduce 

the variability, thereby giving a low probability of detecting fertility differences associated with 

seminal parameters. Spermatogenesis is a complex process that involves stem-cell renewal, genome 

reorganization, and genome repackaging;  so, it culminates in the production of motile gametes 

(Kealey et al., 2006). The process of spermatogenesis is regulated by reproductive hormones in 

gonadotropin axis and is controlled by a large number of genes(Sun et al., 2012). Therefore, hormone 

and their receptors are presumed to be good candidate genes for reproductive traits. 

Conclusion: The results of this study indicated that the range of heritability values for the different 

semen quality characteristics are low to moderate, which may indicate that improvement of 

environmental factors is more effective than genetics basis.  
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