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چکیده
هدف از اين پژوهش ،مطالعه اثر دو نوع رقيو نننود منو اوارا از زرد م ور مور مجوارا اايعنلو و آندرومود ،اور
ويژگ هاا ارون من اسپرم اعد از انجماد در گاوهاا نژاد هلشتاين و اراون سعئيس اعد .اسوپرم گيورا از هشو رأس
گاو االغ نژاد هلشتاين و اراون سعئيس (هر ندام چهار رأس) در مرنز آزمعن نتاج گاوهاا شيرا نشوعر اوا اسوتهاد از
مهب مصنعا صعرت گرف  .نمعنه هاا اسپرم در ط چهار ههته از دو انزال در هر گاو جمو آورا و اوا هور م لوع
شدند .سپس نليه نمعنه ها در دو گرو جداگانه اه دو نع رقي ننند فعق اختصاص داد شدند .فرآيند همزموان انجمواد
سازا اا استهاد از دستگا هاا نيمه خعدنار  IMVانجام م شود .نمعنوه هواا اسوپرم قبو و اعود از انجمواد از ل وا
درصد جنبائ  ،م رک پيش روند و درصد زند مان اررس شدند .اثر نژاد ،رقي نننود و اور هور نونش اوين آنهوا اور
درصد جنبائ  ،م رک پيش روند و درصد زند مان اعد از انجمواد معنو دار اوعد ( .)P >1/10اوه طوعرا نوه ميوانگين
درصد اين فراسنجه ها در رقي ننند اايعنل پس از مراح انجماد و ذوب در مقايله اا رقي ننند آندرومد در هر دو
نژاد ايشتر اعد .اين آزمايش نشان داد رقي ننند اايعنل در مقايله اا رقي ننند آندرومد در حهظ نيهيو اسوپرم در
ط فرآيند انجماد و ذوب شايلتگ ايشترا دارد.
واژگان کلیدی :انجماد پذيرا اسپرم ،رقي ننند من  ،گاو اراون سعئيس ،گاو هلشتاين
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of two commercial extenders without egg yolk:
Bioxcell and Andromeda on freezing ability in Iranian Holstein's and Brown Swiss's bull. Semen
was collected from 8 bulls (4 Holstein, 4 Brown Swiss) in Iranian Progeny Test Center using
artificial vagina. Semen were mixed (2 ejaculated / bull / week for 4 weeks) and allocated to the
extenders in two equal sections. Freezing was conducted using IMV semi-automatic equipments.
The percentage of motility (MO), progressive motility (PPM) and viability (VI) of these samples
were evaluated before freezing and after thawing by standard method. The effect of extender, breed
and interaction between them on the MO, PPM and VI after thawing was significant. Mean MO,
PPM and VI were high (P<0.01) in Bioxcell than Andromeda in per two breeds. The highest mean
motility, progressive motility, viability was observed in the treatment Bioxcell in Holstein breed.
Results showed Bioxcell extender in comparison with Andromeda extender had more ability to
maintain sperm quality during freezing procedure.
Key words: Brown Swiss, Extender, Holstein, Semen freezing ability

آسيب رساندن اه سلعل اسپرم و همچنين نواهش مونش

مقدمه

 واضوم اسو،هاا ناش از مغييرات سولعل مو ااشود

 فنواورا مهور جهو حهوظ و نگهودارا،،انجماد من يو

،  اسوپرم در منو رقيو نشود.)6112 (اراگا وهمکواران

 اسپرم هاا منجمد شود جهو.ذخاير ژنتيک م ااشد

اراا زمان نعماه زند م ماند وسورد نوردن آهلوته

ملقوويم مصوونعا اايلووت از نيهيوو تزم جهوو ملقوويم

 درجه سانتيگراد سبب مور الويارا از5 من ما دماا

 انووااراين فرآينوود انجموواد.مصوونعا ارخووعردار ااشووند

 فزون ار،  ماي رقي ننند، اناار اين.اسپرم ها م شعد

اسپرم فناورا دقي و ماهرانه اا اس نه ط چند دهه

 تزم اس نه،اين نه اايد اراا رقي نردن مناسب ااشد

اخير در جه اهبعد آن فعالي هواا امود اا صوعرت

اسپرم ها را در خالل سرد شدن حهظ ننود ودور زنود

 اما نمانان ميوزان اازيافو اسوپرم پوس از، گرفته اس

 اين امر نوه منهوا واالوته اوه.مان آن ها را افزايش دهد

 دامنوه قااليو.انجماد ناف نيل و اايلت اهبعد يااود

 الکه اجوزاا رقيو نننود نيوز مو ثير، روش انجماد اس

انجماد در اين حيعانات م تلف و حت در اين گعنههواا

 از طرفو ايشوتر رقيو.مهم در ايون خصوعص دارنود

 مهمترين مزي فرآينود. م تلف حيعان نيز متهاوت اس

ننند هائ نه ط دهه هاا گذشوته اوراا انجمواد منو

انجماد جلعگيرا از ناهش قدرت زنود موان اسوپرم در

 ار پايه زرد م ر مر و يا شوير، گاو استهاد شد اس

 اهميو. دور زموان طوعتن مودت مو ااشود،ط يو

 استهاد از رقيو نننود هواا اور پايوه زرد. اعد اس

فرآيند انجمواد اسوپرم اوه انوعان فرآينودا نوه موان از
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م ر مر  ،خطرآلوعدگ ميکرواو را افوزايش مو دهود.

افزايش خصعصيات نم و نيه قب و اعد از انجماد)،0

همين مل له ،انگيز انجوام پوژوهش هواا ايشوتر اوراا

زند مان  ،م رک پيش روند و درصد  DNAاه طعر

معليد رقي ننند هاا اارا از زرد م ر مور از جملوه

معن

ننند ديگر اعد ()P<1/15

اايعنل و آندرومود اوعد اسو  .ايون دو رقيو نننود

(اوگاز و همکاران  .)6112در پژوهش معسط مارک و

دارا ااتمر از رقي

داراا ويژگيهاا خاص نلب اه زرد م ر مر هلوتند

همکاران در گاوهاا گعشت

نه ابارت از اارا اعدن از معاد حيعان نوه مو معانود

م تلف (اايعنل  ،آندرومد و زرد م ر مر ) ار

منبو آلوعدگ ااشوود ،قااو اسوتهاد اووعدن اوراا رقيو

خصعصيات نم

سازا اسوپرم انرور حيعانوات نشو عار نننود و قااليو

گرف  .در اين پژوهش ،اثر رقي

دسترس هميشگ  ،نرخ اارورا نلبتاً اات ،آماد سوازا

درصد م رک پيش روند و درصد زند مان اه طعر

و ذخيوور سووازا مناسووب ،اووارا اووعدن از هوور گعنووه

معن دارا اهتر از دو نع رقي ننند ديگر اعد (مارک

هعرمووعن ،اووانترا و داروهوواا م تلووف ،مناسووب اووراا

و همکاران  .)6112گي در  ، 6110نتايج اارورا در

ذخير سازا اسپرم در دماا  +5و  +01درجوه سوانت

ميش ها اا استهاد از اسپرم هاا منجمد شد اا رقي

گراد م ااشد .اين رقي ننند هوا داراا مرنيوب چراو

ننند اايعنل در مقايله اا اسپرم هاا منجمد شد اا

هاا اا منش گياه  ،فلهعليپيد ها ،اسيد سيتري ،،شوکر،

رقي ننند ار پايه زرد م ر مر معرد مطالعه قرار

آنت انليدانها ،اافرها و گليلرول م ااشوند (معسوا و

دارا

همکاران .)6116
جن

و نيه

اثر سه نع رقي ننند
اسپرم معرد مطالعه قرار

گرف  .نرخ اارورا در دو گرو مهاوت معن
نداش  ،انااراين اه نظر م

و همکاران در  6115اثر سه نع رقي

ننند

ننند اايعنل

رسد نه رقي

اايعنل داراا نتايج مشااه از ل ا

ار

ننند

نرخ اارورا اا

م تلف (مرا تدي  ،اايعنل  ،آندرومد) ار فراسنجه

رقي ننند ار پايه زرد م ر مر در گعسهند اس (گي

هاا نيه اسپرم اعد از انجماد در گاو نژاد هلشتاين و

.)6110

اراون سعئيس ( 00گاو نر از هر نژاد) را معرد اررس

در معرد مشااه ديگر يعمانا و همکاران در  ، 6112نرخ

( م رک پيش

اارورا اسپرم هاا منجمد شد اا رقي ننند آندرومد

قرار دادند .در اين آزمايش نيهي

ننند اايعنل پس از

را اا اسپرم هاا منجمد شد اا رقي ننند زرد م ر

انجماد و ذوب اه طعر معن دارا ( )P<1/15ااتمر از

مر معرد مقايله قرار دادند .نرخ آالتن در هر دو

ننند آندرومد و مرا تدي (حاوا زرد م ر

گرو مهاوت معن دارا نشان نداد .نرخ ار زائ اراا

روند و زند مان ) در رقي
رقي

من

مر ) اعد (جان و همکاران  .)6115aاوگعز و همکاران
ننند متهاوت (اايعنل :

در  ،6112اثر دو نع رقي

رقي ننند اارا از زرد م ر مر و مرا تدي  :رقي

رقي ننند آندرومد  %52/2و اراا گرو زرد م ر مر
 %26/5اعد نه مهاوت معن

دارا نداش  .نتايج اين

آزمايش نشان داد نه رقي ننند زرد م ر مر م

ننند ار پايه زرد م ر مر ) ار خصعصيات اسپرم گاو

معاند اه وسيله رقي

هلشتاين را اعد از انجماد معرد اررس قرار دادند.

جايگزين گردد ( اه دلي مجارا و در دسترس اعدن

در اين آزمايش اثر رقي

ننند اايعنل ار انعطاف

رقي ننند آندرومد) ،ادون اينکه اااث ناهش اارورا

غشاا سلعل اسپرم در

در اسپرم هاا منجمد شد شعد (يعمانا و همکاران

پذيرا غشاء (افزايش مقاوم

اراار آسيب هاا پرانليداميع ناش از رادا نال هاا
آزاد و افزايش قدرت غشاا اسپرم در اراار خطرات
ناش

از فرآيند رقي

ننند هاا ديگر مانند آندرومد

.)6112گي لعرريع و همکاران ،اثر رقي ننند اايعنل
داراا  %2/6گليلرول و رقي

ننند اايعنل داراا

سازا و انجماد و در نتيجه
Flexibility

1
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 %3/6گليلرول ار خصعصيات نم و نيه اسپرم در

 ،MINITABساخ

قعچ را معرد اررس قرار دادند .در آن پژوهش رقي

دو آزمايش جداگانه در دو نژاد گاو هلشتاين (چهار

ننند اايعنل اا درصد گليلرول اات ( )%2/6اه طعر

رأس) و اراون سعئيس (چها رأس) انجام شد .اسپرم

(( )P<1/110گي

معن دارا نتايج اهترا در ار داش

گيرا در فعاص

نشعر آلمان) اعد .اين مطالعه در

زمان

معين اا استهاد از مهب

لعرريع و همکاران  .)6113شرف و همکاران گزارش

مصنعا

نردند نه اثر رقي ننند اايعنل نلب اه رقي ننند

شد و در هر اار نمعنه گيرا دو انزال گاو اا هر

ار پايه لليتين سعيا (ادون زرد م ر مر ) مهاوت معن

م لع م شدند .نمعنهها اه سرا اه داخ حمام ان

و ظرفي

شدند و

دارا در فراسنجه هاا م رک ،زند مان

انجام گرف  .نمعنه گيرا در  6ههته انجام

مارا اا دماا  32درجه سانت گراد منتق

پذيرا اسپرم در من قعچ ايجاد نکرد .انااراين ،اه نظر

درصد م رک من

م رسد اين دو نع رقي ننند داراا معانائ يکلان

درصد م رک پيش روند اا ميزان حداق  21-25درصد

در حهظ نيهي

خام معيين گرديد .اسپرم هاا اا

اسپرم در ط مراح انجماد م ااشند

اراا مراح اعدا انت اب شدند .سپس  1/5ميل ليتر از

(شرف و همکاران  .)6112جان و همکاران در 6115b

نمعنه من اه هر ندام از لعلههاا آزمايش حاوا 1/5

در اسپرم

ميل ليتر از گرو رقي ننند هاا فعق اختصاص داد

گزارش نردند نه در از نر درصد جنبائ

هاا منجمد شد اا رقي ننند آندرومد و زرد م ر

شدند(از هر گاو 01ميل ليتر نمعنه در 61پاي  1/5ميل
 0:0ار اساس

از هر ميمار) (نلب

مر در مقايله اا اسپرم هاا منجمد شد اا رقي ننند

ليترا=61پاي

اايعنل مهاوت معن دارا نشان داد ( %22/2در مقاا

دستعر العم شرن سازند و روش معرد استهاد در

 .)P<1/110()%20/2آنها همچنين گزارش نردند نه

مقاتت الم

درصد م رک پيش روند در گرو رقي ننند آندرومد

دماا  32درجه سانت گراد از قبي درصد اسپرمهاا

نلب اه گرو دوم مهاوت معن دارا ندارد ( % 33/0در

جنبا ،درصد اسپرمهاا اا م رک پيشروند  ،درصد

در هر دو گرو نيز

اسپرمهاا مرد و زند معيين شد .از هر ندام از نمعنه

مقاا  .)%30درصد زند مان
مهاوت معن

دارا را نشان نداد(  %26/2در مقاا

( )P<1/110( )%20/2جان و همکاران  .)6115bهدف از
مطالعه حاضر مقايله معان دو رقي

ننند مجارا

اارا از زرد م ر مر اايعنل و آندرومد در حهاظ
اسپرم گاوهاا هلشتاين ايران

و اراون سعئيس در

هاا آزمايش

مشااه) و خصعصيات نيه

حداق

 61پاي

نير ميل

اسپرم در

ليترا مهيه

شد( 01ميل ليتر از هر نمعنه در 01مکرار و پاي

هاا

 1/5ميل ليترا) و پاي ها اه مدت  3ما  6ساا

در

ي چال اا دماا  5درجه سانت گراد قرار گرفتند .فرآيند
همزمان انجماد سازا اا استهاد از دستگا هاا نيمه
خعدنار  IMVانجام م شد 66 .ساا پس از انجماد،

ام انجماد اعد.

پاي هاا منجمد در آب  32درجه اه مدت  31ما 21ثانيه
مواد و روشها

قرار گرفته (مدت زمان تزم اراا ذوب نردن م تعيات

اين آزمايش در مرنز آزمعن نتاج گاوهاا شيرا نشعر

هر پاي ) و م تعاا آنها روا تم م ليه شد (اراگا و

و گرو العم دام دانشگا مهران واق در شهرستان

همکاران  .)6112خصعصيات نيه

اا

نرج اجرا گرديد .ممام مراح آزمايش معسط ي ،نهر

مرحله پيش از انجماد معيين شد .جه

انجام شد .رقي
آزمايش رقي

ننند هاا معرد استهاد در اين
ننند اايعنل

نشعر فرانله) و رقي

معيين جنباي

اسپرم از ميکروسکعپ نعرا اا ازرگنماي  011استهاد

 IMVساخ

شد (روش چشم  :اراساس مجراه از روا ميدانهاا

آندرومد (شرن

ملتقير اسپرم در هر

(شرن
ننند

اسپرم مطاا

مشاهد شد اا معجه اه حرن
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م÷يدان ديد) .حداق
م مين ص ي
اررس

 01ميدان ميکروسکعپ

اراا
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نتايج و بحث

از درصد جنباي  ،معرد مشاهد و

اثر نژاد ،رقي ننند و ار هر ننش اين آنها اور درصود

قرار گرف  .م مين درصد سلعلهاا جنبا در

جنبووائ  ،م وورک پوويش رونوود و زنوود مووان معن و دار

نمعنه من

ماز  5 ،درجه سانت

گراد و ذوب شد ،

اراساس مجراه از روا ميدانهاا مشاهد

شد

اعد(( )P>1/10جدول.)0
ميووانگين درصوود جنبووائ (م وورک) در نووژاد هلشووتاين

صعرت گرف  .معيين درصد اسپرمهاا اا م رک پيش

( )62/13 1/05نلوووب اوووه نوووژاد اوووراون سوووعئيس

روند در نمعنه من ماز  ،نمعنه در دماا  5درجه و

( )66/11 1/05اوووه طوووعر معنووو دارا اووواتمر اوووعد

نمعنه ذوب شد از طري روش چشم و اا استهاد از

( .)P>1/10در گرو درياف ننند رقي ننند اايعنلو

 611صعرت گرف .

( )65/23 1/03نلوووب اوووه رقيووو نننووود آندرومووود

ميکروسکعپ نعرا اا ازرگنماي

م مين درصد اسپرم هاا زند و مرد اعد از رنگ

( )61/2 1/03افووزايش معن و دارا در ميووانگين درصوود

آميزا اا ائعزين و نيگروزين اه وسيله ميکروسکعپ

جنبائ مشاهد شد (.)P>1/10

نعرا اا ازرگنمائ  611انجام گرف .

ميووانگين درصوودم رک پوويش رونوود در نووژاد هلشووتاين

داد هاا حاص اا استهاد از نرم افزار  SAS 9.1و اا

( )60/21 1/05نلوووب اوووه نوووژاد اوووراون سوووعئيس

رويه  proc GLMدر قالب طرح فانتعري  6( 6×6نع

( )32/31 1/05اوووه طوووعر معنووو دارا اووواتمر اوووعد

رقي ننند و  6نژاد گاو) مجزيه و م لي شدند .مدل

( .)P>1/10در ضمن ،در گرو درياف ننند رقي ننند

هاا آمارا اه شرح زير اعد:

اايعنل ( )61/23 1/03نلب اه رقي نننود آندرومود
( )35/11 1/03افزايش معنو دارا در ميوانگين درصود

Y1=µ+Ai+Bj+Ck+ABij+ACik+BCjk+ABCijk+eijkl

 :Yخصعصيات اسپرم شام  :درصد جنبائ  ،درصد
م رک پيش روند و درصد زند مان
 : µميانگين جامعه

( )53/11 1/05نلوووب اوووه نوووژاد اوووراون سوووعئيس
( )62/33 1/05اوووه طوووعر معنووو دارا اووواتمر اوووعد
اايعنل ( )50/61 1/03نلب اه رقي نننود آندرومود

 :Bjاثر رقي ننند

( )62/66 1/03افزايش معنو دارا در ميوانگين درصود

 :Ckاثر انجماد
 :ABCijk ،BCjk ،ACik ، ABijاثرات متقاا
 :eijklاثر ااق ماند

جنبائ مشاهد شد ( .)P>1/10اين آزموايش نشوان داد
نه نژاد ار نيهي اسوپرم پوس از انجمواد اثور معنو دار
داشته اس  ،اه طعرا نوه ميوانگين خصعصويات نيهو

آزمايش (انجام آزمايش در

دو روز متهاوت :مکرار) در ااتدا در مدل آمارا قرار
گرف  ،ول اه دلي معن دار نبعدن ،از مدل حذف شد.
ميانگين ها اه روش  LSMeansو در سطم  1/15اا
هر مقايله شدند.

ميوووانگين درصووود زنووود موووان در نوووژاد هلشوووتاين

( .)P>1/10همچنين ،در گرو درياف ننند رقي نننود

 :Aiاثر گاو

تزم اه ذنر اس اثر نعا

جنبائ مشاهد شد (.)P>1/10

اسپرم پس ازانجماد-ذوب در نوژاد هلشوتاين نلوب اوه
نژاد اراون سعئيس ااتمر اعد .از طرف در هر دو نوژاد،
رقي ننند اايعنلو داراا معانوائ ايشوترا در حهوظ
نيهي اسپرم در ط مراح انجماد و ذوب در مقايله اا
رقي ننند آندرومد اعد.
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جدول  -1میانگین درصد خصوصیات کیفی اسپرم بعد از انجماد در دو نژاد و دو نوع رقیق کننده

اراون سعئيس

نژاد و رقي ننند

هلشتاين

آندرومد

اايعنل

آندرومد

اايعنل

63/22c

63/36b

63/00c

22/00a

جنبائ

61/00c

66/30b

61/36c

63/36a

م رک پيش روند

26/30c

23/22b

22/00c

23/60a

زند مان

فراسنجه

*  A, b, cميانگين هاا هر رديف نه داراا حرف مشترک انگليل نيلتند ،اختالف معن دار دارند ()P≤1/15
خطاا استاندارد ميانگين1/63 :

گوورو درياف و نننوود رقي و نننوود اايعنل و در نووژاد

رقي ننند متهاوت ار خصعصيات نيه اسپرم در گاو

هلشتاين ايشترين ميانگين را از ل ا خصعصيات نيه

نژاد هلشتاين و اراون سعئيس پس از انجماد معرد
قرار گرف  .آنها مهاوت معن دارا اين رقي

اسپرم اعد از انجماد در مقايله اا گورو دريافو نننود

اررس

اايعنل در نژاد اراون سوعئيس ،همچنوين گورو هواا

ننند اايعنل و دو رقي ننند ديگر (آندرومد و مرا

درياف و نننوود رقي و نننوود آندروموود در هوور دو نووژاد

تدي ) مشاهد نردند.

هلشوووتاين و اوووراون سوووعئيس را دارا اوووعد .ميوووانگين

اوگعز و همکاران در  ،6112م ثير دو نع رقي ننند را

خصعصيات نيه اسپرم در اوين گورو دريافو نننود

از ل ا

آندرومد در نژاد هلشتاين در مقايله اوا گورو دريافو

سلعل اسپرم اعد از انجماد در گاو نر هلشتاين را معرد

ننند آندرومود در نوژاد اوراون سوعئيس مهواوت معنو

اررس

قرار دادند .خصعصيات سلعل اسپرم اعد از

دارا نداش .

انجماد از جمله انعطاف پذيرا غشاء ،زند مان  ،م رک

در اين آزمايش جه مطالعه قدرت م رک اسپرم ها دو

پيش روند و درصد  DNAدر رقي ننند اارا از

شاخص در نظر گرفته شد .اولين شاخص م رک

زرد م ر مر (اايعنل ) اه طعر معن دارا ااتمر از

پيشروند و شاخص دوم درصد اسپرم هاا مت رک يا

رقي ننند ار پايه زرد م ر مر اعد ( .)P<1/15اين

جنباي اسپرم اعد .درصد اسپرم هاا زند و مرد نيز

نتايج داراا هم عان اا نتايج آزمايش حاضر اس .

اه انعان شاخص زند مان

در نظر گرفته شد .اثر

رقي ننند اايعنل معرد استهاد در اين آزمايش ار
درصد جنبائ

اسپرم و درصد م رک پيش روند

اسپرم و درصد زند مان اه طعر معن دارا ااتمر از
ديگر رقي

ننند معرد استهاد در هر دو نژاد اعد

(.)P<1/10
نتايج حاصله اا نتايج پژوهش جن

اعد يا نبعد زرد م ر مر  ،ار خصعصيات

گي و همکاران در  ، 6113م ثير استهاد از رقي ننند
اايعنل و رقي ننند ار پايه زرد م ر مر ار نتايج
اارورا ميش ها در اثر استهاد از اسپرم هاا منجمد
شد اا اين دو رقي ننند را معرد اررس قرار دادند.
در پژوهش انجام گرفته درصد اارورا در هر دو گرو
مهاوت معن دارا نداش  .م معان چنين نتيجه گرف

و همکاران در

 6115aمطااق دارد .در آن پژوهش اثر افزودن سه نع

نه رقي ننند اايعنل داراا نتايج مشااه در مقايله

مقایسه انجماد پذیري اسپرم گاو هلشتاین و براون سوئیس با استفاده از دو نوع رقیق کننده بایوکسل و آندرومد :عاري از زرده تخم مرغ

اا رقي ننند ار پايه زرد م ر مر در گعسهند م
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منجمد شد اا رقي ننند ار پايه زرد م ر مر در

ااشد.

مقايله اا اسپرم هاا منجمد شد اا رقي

همچنين شرف و همکاران در  6112گزارش نردند نه

اايعنل ناهش معن دارا نشان داد .نتايج مطالعات

اه رقي ننند ار پايه

دارد .هر

اثر رقي ننند اايعنل نلب

گزارش شد اا نتايج آزمايش حاضر مطااق

ننند

لليتين سعيا (ادون زرد م ر مر ) مهاوت معن دارا

چند در از اه دلي وجعد آنزير هاا مضر و مجزيه

پذيرا

در پالسماا من ،

در فراسنجه هاا م رک ،زند مان

و ظرفي

ننند فلهعليپيد هاا م ر مر

اسپرم در من قعچ ايجاد نکرد .در صعرم نه در گاو

نامناسب اعدن زرد م ر مر ما حد زيادا اثبات شد

هلشتاين رقي ننند اه طعر معن دارا اااث افزايش

اس .

پارامترهاا نم

و نيه

اسپرم شد اس  .پس م

معان گه

نه مهاوت در نع حيعان معرد مطالعه نيز

ممکن اس

اااث ادم يکلان اعدن نتايج آزمايش ها

شعد (معن

دار اعدن يا نبعدن م ثير رقي

ننند ار

خصعصيات سلعل اسپرم اعد از انجماد) .داد هاا
مطالعه مذنعر در مناقض اا آزمايش حاضر در گاو
اس .
استهاد از رقي ننند اايعنل و رقي ننند ار پايه
زرد م ر مر در از نر معسط جن

و همکاران در

 ،6115bنشان دهند مهاوت اين دو رقي ننند اعد .در
پژوهش صعرت گرفته درصد جنبائ

در اسپرم هاا

نتیجه گیری کلی
ار مبناا نتايج مطالعه حاضر و ديکر مطالعات اه نظر
م رسد رقي ننند هاا مجارا اايعنل و آندرومد
نه اارا از زرد م ر مر هلتند در گاوهاا نر
هلشتاين و اراون سعئيس ايران
اراا حهظ نيهي

شايلتگ

مناسب

اسپرم در ط مراح انجماد و ذوب

دارند .همچنين رقي ننند اايعنل نلب

اه آندرومد

مناسب مر اه نظر م رسد .در اين حال دو نع رقي
ننند اخير اا ويژگ هاا سلعل اسپرم نژاد هلشتاين
نلب اه اراون سعئيس مطااق ايشترا دارند.
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