


مرروی بر روشهای 
ژی مختلف بیوتکنولو

ر جانوری و تاثبر آنها ب
ت اصالح دام و پیشرف

ژنتیکی

GENGLER N. AND DRUET T.

Biotechnology in Animal 

Husbandry (V5)

R. RENAVILLE and A. BURNY



ده اجزاء بر اساس نوع روش یا تکنیک بیوتکنولوژی مورد استفا
واهد تحت تاثیر واقع خپیشرفت ژنتیکی مختلفی از مدل 
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بیوتکنولوژی و اصالح دام



 Accuracyصحت انتخاب یا



شدت انتخاب 



Genetic Varianceتنوع ژنتیکی یا 

 تشریح کننده تنوع موجود در توالیDNA هر یک از آحاد
جامعه



فاصله نسل

متوسط سن والدین در زمان تولد نتاجشان

سن در زمان بلوغ

طول دوره آبستنی

ساختار سنی جامعه

نرخ زنده مانی

نرخ آبستنی

...
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روشهای مختلف بیوتکنولوژی مورد
استفاده در صنعت دامپروری

 1تیپ:
 کارآیی تولید مثلی فناوریهای موثر بر

 2تیپ :
 تکنولوزیهای موثر بر شناساییQTL/ETL

 3تیپ:
 راریخته مرتبط با مهندسی ژنتیک و تولید دامهای تتکنیکهای



:نقش این زیست فناوریها

 انقراض خطر در ها یا نژادهای گلهسریع جمعیّت ازدیاد

 ارزشمندترنتاج بیشتر از دامهای تولید

تولید، تکثیر و انتقال اسپرم و رویان

 ی  ژنتیکتغییرات پیشرفت سرعت بخشیدن به سرعت

 تسهیل در امر آزمون نتاج

 نسل  کاهش فاصله ی بین

....

زیست فناوریهای موثر بر راندمان تولید مثلی: 1تیپ



انواع زیست فناوریهای موثر بر راندمان تولید مثلی

1. Artificial Insemination (AI) 

2. Multiple ovulation (MO)

3. In-vitro-fertilization (IVF) 

4. Ova pick-up (OPU)

5. Embryo-transfer (ET)

6. Twining

7. Semen sexing and ebryo sexing

8. Embryo cloning

9. Selfing

10. …



Selfingخودباروری یا 

 یپ دامهایی که بطور بالقوه در نشان دادن ژنوتامکان تولید
!هستندخویش پربیان والدین 

 امتزاج دو گامت حاملX یک دام نر  و ایجاد موجودی تحت
«  selfs»عنوان 



Artificial Insemination (AI)

و وسیع اولین بیوتکنولوژی تولید مثلی مورد استفاده در مقیاس
سال100قدمتی بیش از  با 

 میالدی14شروع در قرن

عمده پیشرفت های صورت گرفته در صنعت گاو شیری مرهون
AIاست

ر بیوتکنولوژی تولید مثلی د
دامهای نر



استفاده از نرهای صدمه دیده•

•prove بهتر نرهای برتر

کاهش خطرات و کاهش هزینه ها•

کنترل بیماریها•

پیشرفت ژنتیکی•

AIمزایا و معایب 

http://www.jsrgenetics.com/boars.asp
http://www.jsrgenetics.com/boars.asp


ت؟بر میزان پیشرفت ژنتیکی تاثیر گذار اسAIچطور 

.AI گله استساز انتشار ژن های برتر در زمینه 1
 هزار نتاج در سال2٠٠تا 1٠٠استفاده از گاوهای نر ممتاز با توان تولید

افزایش شدت انتخاب. 2

کاهش شدید گاوهای نر مورد نیاز برای تالقی با ماده دامها
برآورد بسیار دقیق تر ارزش اصالحی. 3

تست نتاج گاوهای نر جوان تر . (کاهش فاصله نسل)4

... 5



استفاده از نرهای صدمه دیده•

•prove بهتر نرهای برتر

کاهش خطرات و کاهش هزینه ها•

کنترل بیماریها•

پیشرفت ژنتیکی•

نرخطر نامطلوب بودن گاو •

ناباروری یا سخت باروری گاوهای نر و  عدم •

مدتاطالع از آن در کوتاه 

نیاز به داشتن مهارت و تجربه کافی•

•...

AIمزایا و معایب 

http://www.jsrgenetics.com/boars.asp
http://www.jsrgenetics.com/boars.asp


stud feeاصطالح 

• The highest stud fees are generally for 

racing thoroughbreds: 

• 2000-3000 $ for a new or unproven

stallion

• 20000 to more $ for a proven producer of 

stakes winners





دام زنده•

هامانکن •

•Electro-ejaculation

روش دستی•



ماکروسکوپی•

ظاهررنگ و •

حجم •

غلضت•

میکروسکوپی•

قدرت جنبایی•

شکل•

حرکت•

ارزیابی اسپرم

هموسایتومتری



(فلورسنت قرمز رنگ )Eosinرنگ آمیزی با 

به منظور تشخیص 

اسپرمهای مرده از 

زنده

تواند از نمی آئوزین 

سلول زنده غشای 

کندعبور 



Hypo-osmotic-swelling-test

 آزمون تورم هیپواسموتیك اسپرم

 پایینفشار اسمزی با فراهم نمودن محیطی

 سالمت عملکرد غشا اسپرمبررسی

 سالمغشای جذب آب و متورم شدن اسپرم هایی با

Host



Host





مشتق شده از دستگاه گلژی و : آکروزم اسپرم
یداز پروآکروزین و هیالوروننظیر حاوی آنزیمهایی 



Sperm DNA Fragmentation Test 

روریمعمول ترین دالیل ضعف در سالمت اسپرم و در نتیجه بر با

 افزایش میزان شکستDNA اسپرم

SDFتست 



 آسیب به  میزان تشخیصDNA 
 و میزان تشکیل هاله در اطرافآگارز از ژل از طریق استفاده

اسپرمسر 

 خیلی خوب%: 15کمتر از

29-16 : %خوب

 حتی از طریق  )نامطلوب برای باروری %: 30بیش از
IVF)

SDFتست 





 تشدید آسیبهای وارد برDNAاسپرم

افزایش سن

مواد مخدرشیمیایی، مواد و سمی، ترکیبات داروها

تب و گرمای بیش از حد

 و عفونتهای حادبیماری های عفونی

 جنسیپرهیز طوالنی مدت آمیزش

کشیدن سیگار

واریکوسل

SDFتست 



مایع . 1

منجمد. 2

رقیق سازی پیش از تلقیحمنی از طریق نمونه ی افزایش حجم •

تلقیح اسپرم



گلوکز و فروکتوز . 1

ترکیبات مغذی و منبع انرژی،حفظ فشار اسمزی•

بافرسیترات. کربنات، تریس و بی 2

pHگسترده از تغییرات جلوگیری ایجاد محیطی بافری به منظور •

گلیسرول. 3

اسپرم در برابر شوک سرمایی و گرماییمحافظت کننده•

آنتی بیوتیکها. 4

جلوگیری از رشد باکتریها•

اول رقیق سازی بعد انجماد



:نرخ آبستنیبهترین •

اسپرم زنده و میلیون 15-10وجود حداقل •

هر دوز تلقیحمتحرک در 

انجماد و طی فرآیند اسپرم ها در % 50•

.ذوب کردن، از بین می روند

حجم رقیق سازی

PMMN =  تعداد اسپرم های اخذ شده* درصد اسپرم های طبیعی * درصد تحرک



استرا •

مایعازت تانک •

ذخیره سازی و انجماد اسپرم



IUI or ˈIntra Uterine Insemination

 تفاوتAI  وIUI

AI : قرار دادن اسپرم بداخل واژن یا  گردن رحم  بدون هرگونه آماده

سازی اسپرمهای تلقیحی

IUI :مشستشو و آماده سازی اسپرمها پیش از انتقال آنها به درون رح



Insemination of the Cow

AI in Cow



AI in Mare



AI in Sow



AI in Bitch



LAIتکنیک 

 Artificial Insemination (AI)

 Laparoscopy Insemination (LAI)
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تلقیح به روش الپاراسکوپی

چشمی الپاراسکوپی



AIاثرات جانبی 

افزایش نرخ هم خونی





 0.12تا 0.06افزایش نرخ هم خونی منجر به % 1هر
در هر روز شده استکاهش شیر کیلوگرم 

افزایش شیوع ورم پستان

کاهش عملکرد تولید مثلی

کاهش طول عمر اقتصادی دام

 افزایش سخت زایی

 و...

عوارض ناشی از هم خونی 

در گاوهای هلشتین



AIاثرات جانبی 

افزایش نرخ هم خونی

کاهش تنوع ژنتیکی

 کاهش اندازه موثر جامعه یاNe


