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Artificial insemination
In vitro embryo production
In vivo embryo production
Embryo transfer

Gender selection
Stem Cells
Genetic engineering
Cloning

Gender selectionانتخاب جنس یا  

اله استفاده از روشھا و تکنیکھایی به منظور مشخص نمودن  جنس گوس
یا اسپرم مصرفی در ابتدای كار
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کاربرد تعیین جنسیت در دامھای مزرعه

  نسبت جنسی نر و ماده در دامھای مزرعهتغییر

فاکنورھای موثر بر نسبت جنسی در دامھای مزرعه

فاکتورھای ژنتیکی
فاکتورھای محیطی
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فاکنورھای موثر بر نسبت جنسی در دامھای مزرعه

فاکتورھای ژنتیکی
فاکتورھای محیطی

  هنسبت جنسی اولی(نسبت جنسی پیش از تولد و پس از لقاح  (
Prenatal mortality

 ثانویهنسبت جنسی (از تولد نسبت جنسی پس  (

 ومیر مرگ ولی )اولیه جنسی نسبت( است برابر شود می بارور تخمک که زمانی از ھا ماده به نرھا نسبت ھمواره
 ھا ماده تعداد از بیش نرھا تعداد ھا جوجه خروج ھنگام در که میشود باعث "معموال جنینی رشد طی در نامتعادل
) ثانویه جنسی نسبت(.باشد

فاکنورھای موثر بر نسبت جنسی در دامھای مزرعه

در برخی از موجودات زنده که بصورت اجتماعی زندگی می کنند:
 تولید نتاج نر بیشتر توسط ماده ھایی باBCS  مطلوب و پر تولید
ا افزایش سطح انرژی جیره از دیگر فاکتورھای احتمالی است که نر زایی ر

افزایش می دھد
 در گوزن بنظر می رسد که جنین ھای نر در مقایسه با جنین ھای ماده در

چرا؟. شرایط استرس زا برای مادر از نظر تغذیه ای آسیب پذیر ترند
 تراکم باالی گله، کمبود خوارک و...
 رشد جنین ھای نر در دوره حاملگی سریعتر است و به ھمین دلیل آنھا به خوراک

بیشتری نیازمند

 مطلوبتر است گاھی محیط رحم برای پذیرش یک جنس
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ا مطالعات مختلف نشان داده است که جنین ھای یک جنس در مقایسه ب
جنس دیگر نر در یک محیط کشت غنی از گلوکز توانایی جنین ھای 

بیشتری برای زنده ماندن دارند
 محیط گلوکزی رحم ممکن است در ماده دامھایی با تغذیه مطلوب بیشتر

مھیا باشد و از این طریق شرایط را برای زنده مانی جنین ھای نر بیشتر 
فراھم می نماید

:یورثانویه در طدالیل اختالف در نسبت جنسی 

.سویه و واربته ھای مختلف طیور: ژنتیک.١
بعضی ژن ھای کشنده وابسته به جنس ھستند وباعث کاھش : ومیرھامرگ .٢

.قدرت جوجه در آوری در یک جنس نسبت به جنس دیگر خواھند شد
در  بطور اتفاقی یک جنس ممکن است توانائی بشتری:فیزیکیفاکتورھای .٣

.تطبیق با شرایط محیطی انکوباتور داشته باشد
در طی دوره تخمگذاری نسبت جنسی تغییر می کند و : تخم گذاریزمان .۴

فصل وحتی ساعتی از روز که تخم مرغ گذاشته می شود بر نسبت جنسی 
...در آب وھوای گرم ھچ جوجه خروسھا بیشتر است و. تاثیر می گذارد
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Epigenetics

Nutrigenomics

Epigenetics
یرونی به بررسی تنوعھای فنوتیپی سلولی و فیزیولوژیک که توسط عوامل محیطی ب

ایجاد شده و منجر به خاموش یا روشن شدن ژنھا می شوند می پردازد
 بعبارت دیگر بجای اینکه توالیDNA  عوامل این نماید تعیین نماید چطور سلولھا، ژنھا را خوانش

 !ژنھا موثرندنحوه خوانش ھستند که بر خارجی 
Nutrigenomics

به بررسی تاثیر مواد مغذی بر ژنوم، پروتئوم و متابولوم می پردازد
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Omicsفناوری ھای 

Omics  یا امیکس
 فناوری ھایی که و علوم عبارت کلی برای یک رشته گسترده از یک

 تجزیه و تحلیل میانکنش اطالعات زیستی درانواع برایomes متابولم، اعم از ژنوم ،
می پردازندپروتئوم، ترنسکریپتوم و غیره 

 ژنوم یاGeneome
ژنوم اطالق می شود ژن ھای یک سلول تمامی مجموع به

ژنوم می پردازدبه مطالعه ی   :ژنومیکس

 پروتئوم یاProteome
 اطالق می شود پروتئومو یا سلول یک موجود، یک نوع بافت موجود در پروتئین ھای به مجموع تمامی

استعلم مطالعه پروتئوم  :پرتئومیکس.

 ترنسکریپتوم یاTranscriptome
 مکمل ھای به مجموعmRNA   اطالق می شودیک موجود، یک نوع بافت یا سلول ترنسکریپتوم

 می پردازد ترنسکریپتوم به مطالعه ترنسکریپتومیکس.

 متابولوم یاMetabolome
 اطالق می شود متابولیت ھای یک موجود متابولوم به محتوای .

  که در طی فرایندھای متابولیسمی ایجاد می شوندموادی.

 می پردازد ی متابولوم به  مطالعه : متابولومیکس  .
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Nutrigenomics: 
 متابولوممواد مغذی بر ژنوم، پروتئوم و حوزه بررسی اثرات
 این حوزه علمی ھمچنین به ما کمک می کند تا ما بتوانیم

 شاخص(اطالعات جدیدی برای توسعه بیومارکرھای بسار دقیق 
بدست بیاوریم ) indicatorیا 
ر حیاتبرای شناسایی بیماریھای مختلف در سنین بسیار پایین ت
یت برای شناسایی ژنھایی که بتوان آنھا را بطرق تغذیه ای از فعال

آنھا ممانعت نمود 

Nutrigenomics: 
ھای یکی از مھمترین موضوعات تحقیق درک مراحل پیری و بیماری

مرتبط با این سن است
ای که محققین به این نکته مھم پی برده اند که نیمی از بیماریھ

کی با افزایش سن در انسان پدیدار می شود دارای یک منشا ژنتی
دارند

 از آنجایی که برخی از مواد خوارکی می تواند بر مکانیسم عمل
یم با اینھا موثر باشد لذا این پتانسیل برای ما وجود دارد که بتوان
استفاده از روشھای تغذیه ای مکانیسم پیری ر ا به تاخیر 
ز بیاندازیم و در نتیجه از بروز بیماریھای مرتبط با این سن نی

ممانعت بعمل آوریم
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)تیوپیتحقیقی در ا(فاکتورھای تاثیرگذار بر نسبت جنسی گوساله ھا 

 گوسالهژنوتیپ
شکم زایش
فصل فحلی
تیپ تلقیح

در مطالعه دیگر در ھمین کشور اتیوپی

Service type Total number of calves bornFemale Male p-value
---------------------------------------------------------------------------------------------------
AI 307 147 (47.9%) 160 (52.1%) 0.100
Bull 193 107 (55.4%) 86 (44.6%)
Total 500 254 246

و جفت گیری طبیعی بر روی نسبت جنسی گوساله ھا AIتفاوت بین 
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farm type Total number of calves born Female Male p-value
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Small scale 250 121 (48.4%) 129 (51.6%) 0.283
Large scale 250 133 (53.2%) 117 (46.8%)
Total 500 254 246

تاثیر ثیپ فارم بر روی نسبت جنسی گوساله ھا

Insemination time total number of calves born Female Male p-value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Early insemination (8-18h) 407 225 (55.3%)    182 (44.7%) 0.000
Late insemination (>18h) 93 26 (28%) 67 (72%)
Total 500 251 249

تاثیر زمان تلقیح بر نسبت جنسی گوساله ھا
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کاربرد تعیین جنسیت در دامھای مزرعه

در دامھای مزرعهماده ھا و نرھا تغییر نسبت جنسی 
...ژنوتیپ ماده دام، شکم زایش، فصل جفت گیری، روش باروری و  

افزایش سطح تولید شیر و گوشت

بدست آوردن گاو ھای نر مطلوب تر برای برنامه ھا ی تست نتاج

و یا در معرض خطر انقراض حفظ نژادھای نادر

بررسی فری مارتینیسم بودن گوساله ھای دوقلو

)Freemartinism(فری مارتینسم 

 ر دنامطلوب دوقلوزایی و از عوارض یکی از حادترین حاالت غیر طبیعی جنسی
گاوھای شیری است

چرا؟ %٩٠احتمال یزان عقیم شدن گوساله ماده در دوقلوھای نر و ماده با م
 در جنس ماده، ضمن عدم رشد اندامھای)تستوسترون(بدلیل تاثیر ھورمونھای جنس نر ، 

!، اندامھای مذکر نیز در طی مراحل توسعه جنینی رشد کرده است تناسلی ماده
 دکناز طرفی برخی سلولھای بینادی نیز از دوقلوی نر به دوقلوی ماده جریان پیدا می
 بنابراین بسیاری از سلولھای دوقلوی ماده حاوی کروموزومY است

 آزمون دی ان ا به منظور شناسایی حضور کرموزومY  
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فری مارتین ھا فاقد واژن داخلی بوده و کلیتوریس بزرگ شده ای دارند
فاقد گردن رحم  ھستند
شاخ رحم و واژن در اینھا فاقد ارتباط است
....

خصوصیات فیزیکی فری مارتین ھا

Normal (left) vs. Freemartin (right) External Genetalia

Physical C
haracteristics of Freem

artins
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Normal (left) vs. Freemartin (right) Internal Genetalia

Physical C
haracteristics of Freem

artins

 DNAآزمون فری مارتینسم بر اساس

 به منظور شناسایی حضور  کروموزومY
2حداقلmm  خون از گوساله تازه متولد اخد و در تیوب حاوی ماده ضد انعفاد

EDTA ریخته می شود
 انتخاب یک توالی اختصاصی کروموزومY و نھایتا انجام ...وPCR
انتقال محصول بر روی ژل الکتروفورز و مشاھده بانده ھا تحت نورUV
تست مثبت یک گوساله ھمزاد با یک دوقلوی نر دال بر فری مارتین بودن 

اوست
نکته:

 تعداد سلولھای حاوی کروموزومY در بدو تولد بیشترین مقدار است
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جنسسطوح مختلف انتخاب 

قبل از لقاح.١

قبل از النه گزینی.٢

از النه گزینی پس .٣

روشھای مختلف تعیین جنسیت

جنسیبررسی کروموزومھای .١
بررسی گنادھای جنسی .٢
بررسی ھورمونھای جنسی.٣
بررسی ریخت شناسی جنسی.۴
جنسیرفتارھای بررسی .۵
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انواع مختلف گامتھای جنسی

 در پستانداران اسپرمھاانواع مختلف
 كروموزوم که گروھيX   و پس از تركیب با سلول بزرگترند دارند

.  تخمك، دختر تولید مي كنند
كروموزومی که گروھ Y دارند و نسبت به گروه اول كوچك ترند و در

.تركیب با سلول تخمك، سبب تولید پسر مي شوند
 گونه ھای درZW   یا پرندگان چطور؟

روشھای مختلف تعیین جنسیت اسپرم
بر اساس تفاوتھای فیزیکی دو نوع کروموزومX   وY

کاریوتایپینگ
 اسپرمX  بزرگتر از اسپرمY است
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Yو   Xتفاوتھای فیزیکی دو نوع کروموزوم

کاریوتایپ
 اسپرمX  بزرگتر از اسپرمY است

روشھای مختلف تعیین جنسیت اسپرم
بر اساس تفاوتھای فیزیکی دو نوع کروموزومX   وY

کاریوتایپینگ
 اسپرمX  بزرگتر از اسپرمY است

 استفاده از آنتی ژنHY  
 ژن آنتیHY  است که تنھا در سلولھای نر قابل شناسایی است مارکری
شنایایی جنین ھای نر از ماده
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fluorescent spermو   HYآنتی ژن 

 مستقر بر روی کروموزوم ژنھای دلیل وجود بهY  موسوم به  ژنی آنتیH-Y   تولید
می شود 

این آنتی ژن در بیضه ھا رشد می نماید
  برای شناسایی آن باید ابتدا آنتی بادی مربوطه)monoclonal H-Y antibody 

(MoAb) (را با تزریق به موش تولید نمود
افزودن رنگ به آنتی بادی برای ردیابی ساده تر جنین نر
 یا اسپرمافزودن آنتی بادی به جنین
fluorescence-activated cell sorter (FACS) 
 جنین نر باشد گداخته خواھد و در غیر اینصورت تیره خواھد مانداگر

روشھای مختلف تعیین جنسیت اسپرم
بر اساس تفاوتھای فیزیکی دو نوع کروموزومX   وY

کاریوتایپینگ
 اسپرمX  بزرگتر از اسپرمY است

 استفاده از آنتی ژنHY  
 ژن آنتیHY  است که تنھا در سلولھای نر قابل شناسایی است مارکری

به روش الکترونیکی
افت جنبایی اسپرمھا
 حاوی اسپرم ھايY  حاوی سرعت بیشتري نسبت به اسپرم ھاي باX حركت مي كنند

فلوسایتومتری
بسیار موفقیت آمیز بوده است
....
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DNAسرت نمودن اسپرمھا بر مبنای میزان  

 اختالف در میزانDNA  بین اسپرمھایX وY 
 مھمترین اختالف اساسی در فرایند سرت نمودن اسپرمھا در گونه ھای مختلف

 بدست آوردن یک سرت خالص)X  ١٠٠تا  (%
 در گونه ھایی که اختالف زیادی در میزانDNA  بین اسپرمX  وY  دارد امکان پذیر استآنھا وجود

 كمتر شدن اختالف باDNAاحتیاط بیشتری در تنظیم دریچه ھای سرت مورد نیاز است ،.

اساس روش فلوسایتومتری

DNAسرت نمودن اسپرمھا بر مبنای میزان  

 اختالف میزانDNA   درکروموزومھایX  وY  گونه ھای معمول:
 ٣(%خرگوش  (
 ٣٫۶(%خوک  (
 ٣٫٨(%گاو  (
 ٣٫٧(%اسب (
 ۴٫٢(%گوسفند  (
 ٣٫٨(انسان(%

اساس روش فلوسایتومتری
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در    Yو     Xکروموزومھای DNAتفاوت مقدار 
بین نژادھای مختلف گاو

در    Yو     Xکروموزومھای DNAتفاوت مقدار 
گونه مختلف ٢٣بین 
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تعیین جنسیت اسپرم بر مبنای روش فلوسایتومتری 

ه می در این سیستم اسپرم رنگ آمیزی شده با فلوروکروم، بطور دقیقی در سیستم به جریان انداخت
شود

 به رنگ فلورسانت بر روی پرتو لیزرزمانیكه ،DNA  تابیده می شود، آن را روشن می كند

ک رنگی که به ھر سلول باند شده، می تواند بوسیله یک طول موج ویژه ای از نور برانگیخته شود و ی
.  سینگال فلورسنت ساطع می کند

اسپرمی که دارای كروموزوم جنسی ظر به اینكه نX   حاوی استDNA  بیشتری است، در نتیجه نور
بیشتری را ساطع می كند

 لوله مجزا جمع آوری می شوند ٢درون و از یكدیگر جدا بر اساس شدت نور ساطع شده اسپرمھا  .

تعیین جنسیت اسپرم

با فلوروکروماسپرم ھا رنگ آمیزی 

وشن و ربه رنگ فلورسانت  پرتو لیزرتابیدن 
نمودن آن

ای  طول موج ویژهبرانگیخته  شدن توسط یک 
فلورسنتسینگال نور و ساطع شدن یک از 

است حاوی   Xاسپرمی که دارای كروموزوم جنسی 
DNA  ز  نیدر نتیجه نور بیشتری است و بیشتری

ساطع می كند
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تعیین جنسیت اسپرم

و +  بارداراي  Xحاوي كروموزوم  اسپرم
است  - باردارای   Yكروموزومحاوي  اسپرم

اشکاالت روش فلوسایتومتری

)گرانترند$  ٢۵تا  ٢٠(بر نسبتا ھزینه 
 آن کاھش نرخ آبستنيکاھش قدرت زنده مانی اسپرمھا و بدنبال 

)یو وی( آمیزی با فلورسانس یا اشعه فرابنفش نتیجه رنگ منفی در تاثیرات 
درصد  ۴٠-٣۵:  اسپرمھای تعیین جنسیت شدهبا نرخ آبستني 
درصد  ۶٠-۵۵اسپرمھا ي تعیین جنسیت نشده با نرخ آبستني 

رجیح که نیاز به رنگ فلورسانس و اشعه یو وی نداشته باشد تپس روشھایی 
.  می شودداده 
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سایر تحقیقات در این زمینه

 ارزیابی اندازه ھر سلول اسپرم عبوری
 نیاز به رنگ فلورسانس یا اشعه عدمUV

 و ساخت ماشینی توسط موسسه طراحیCR Delta
(Cattle semen برای با ھمکاری دانشگاه آمستردام   (

ارزیابی اندازه ھر سلول اسپرم عبوری 

پرماستفاده از علم پروتئومیکس در تعیین جنسیت اس

 پروتئینھای ویژه كروموزوم جنسی یاSex-specific proteins (SSPs)  
این پروتئینھا بر روی سطح اسپرم قرار دارند

 در این روش، آنتی بادیھا، اسپرم ھای یك جنس را به یكدیگر
.چسبانده و پیوند می دھند 

 كه معلق مانده و تركیب نشده، از جنس مخالف بودهاسپرمھایی 
كه می تواند به راحتی جدا شود
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تعیین جنسیت در پرندگان
 تفاوتھای بارز پرندگان ازپستانداران، این جنس ماده است که دراز يكي 

نسل بعد نقش ایفا می نمایدجنسیت فرزندان تعیین 

پرنده نر

پرنده ماده

Z

Z

Z

ZZ

ZW

تعیین جنسیت در پرندگان

در سن يك روزگي یا پیش از آن) مرغ(از پرنده ماده ) خروس(جدا كردن پرنده نر  .
 ی از نظر مرفولوژاز جنس ماده نر ھای پرندگان، تفکیک جنس بسیاری از گونه در

امکان پذیر نمی باشد
 یتکنینک ھایی نظیر الپاروسکوپپیش از توسعه تکنیک ھای مولکولی، تا-

ورھای و کاریوتاپینگ بھترین روشھای تعیین جنسیت پرندگان در کشاندسکوپی 
توسعه یافته بود

 ابداع روش امروزه باPCR  در پرندگان نیز تسھیل شده استتعیین جنسیت
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: طيور در جنسيت تعيين علل
صنعت جوجه کشی در سطح جھان ھر ساله میلیاردھا جوجه یکروزه تولید می شود در •

.  پس از تفریخ تعیین جنسیت می شودجوجه که ھر 
جوجه ھای نر از ھمان ابتدا به تدبیر انسان جدا و جوجه ھای ماده برای تولید تخم مرغ •

.  پرورش داده می شوند
معدوم ساختن جوجه ھای نر باعث سلب حقوق حیوانات و صرف کردن مباحث گوناگون •

.  حول محور ذکر شده در صنعت مرغداری می شود

                                                          

تخم گذار و مادر، تعيين جنسيت هزينه مرغهاي و صنعت پرورش  هچريدر      
درصد كاهش مي دهد كه اين به نوبه خود سبب  50پرورش جوجه ها را تا 

كاهش هزينه كارگري و خوراك مي شود

: طيور در جنسيت تعيين علل

  تولد اول روز در گوشتي هاي خروس جوجه از ها مرغ جوجه كردن جدا .1

مادر و تخمگذار مرغهاي در روزه يك هاي جوجه جنسيت تعين .2

  زينتي پرندگان در جنسيت تعين .3
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:)گوشتي( وزن سنگين نژادهاي در تولد اول روز در ها خروس جوجه از مرغها جوجه كردن جدا علل

است مرغها جوجه رشد از بيشتر خروسها جوجه رشد گوشتي، هاي نژاد در. 

است متفاوت ، نامساوي رشد سرعت دليل به مرغ و خروس غذايي احتياجات طرفي از.  

توليد يكنواختي بحث !

داد پرورش جداگانه  را يك هر و شده تفكيك يكديگر از ها مرغ جوجه و  خروسها جوجه شود مي توصيه لذا. 

: مادر مرغهاي و تخمگذار مرغهاي در روزه يك هاي جوجه جنسيت تعيين   

 مادر و  تخمگذار مرغهاي در

 نمود استفاده آنها از گوشت توليد براي بتوان كه نيست اي اندازه به ها خروس رشد اوال 

نيازند مورد تخمگداري امر براي ها مرغ جوجه تنها ثانيا 

دتولي چرخه از بايد را ها خروس جوجه ترتيب بدين و گيرد انجام روزگي يك در جنس دو كردن جدا عمل بايد لذا 

  .نمود خارج
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                                                          : زينتي پرندگان در جنسيت تعيين 

شود مي توليد نر جنس توسط بيشتر زيبا صداي قناري نظير پرندگاني در

تري زوناف قيمت با نتيجه در و بيشتري ارزش داراي اقتصادي لحاظ از ماده جنس به نسبت نر جنس 

  درس مي فروش به ماده  جنس به نسبت

اتوماتیکجنسیت جوجه ھا پیش از تفریخ بصورت تعیین .١
Autosexingژنتیکی یا از راه یک روزه تعیین جنسیت جوجه ھای .٢

 رشد سریع پر در مقایسه با رشد آھسته(تعیین جنسیت از راه سرعت پردرآوری (
  طالییرنگ نقره ای در مقایسه با رنگ (تعیین جنسیت از روی الگوی رنگ پر                                  (

)روش ژاپنی(طریق بررسی کلوآک تعیین جنسیت از .٣
تعیین جنسیت از راه جراحی.۴
:                                                                          تعیین جنسیت از راه مولکولی .۵

 تعیین جنسیت ژنتیکي با استفاده ازDNA 
 پلیمراز یاتعیین جنسیت بر مبنای  واکنش ھای زنجیره ایPCR 

اصول تعیین جنسیت در پرندگان 
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:تعيين جنسيت جوجه ها پيش از تفريخ بصورت اتوماتيك
ین توان جوجه ھا را پیش از تفریخ بصورت اتوماتیک تعیمی آوری رو به رشد این فن استفاده از با •

جنسیت نمود 
ھای درون تخم ھا را به جای قربانی کردن جوجه ھای یکروزه ، به شیوه ای لذا می توان جنین •

.ساختتر معدوم  و مقبوِل عام معقول تر 

ه که نتیج کاھش استرس ناشی از تعیین جنسیت دستی می شود از طرفی این روش باعث •
:آن

انتظار جوجه ھا کاھش دوره •
آب و دان آنھا به سریع تر دسترسی •

تخم مرغ  30000تا  20000و با سرعت %  98,5ماركر خاصي است كه بتواند با صحت ليكن اين روش نيازمند •
.جنسيت نمايدرا تعيين جوجه ها ) مساوي روشهاي دستي(در هر ساعت و با هزينه حداقلي 

 در آن وجود عدم و ماده هاي جنين آالنتوئيك مايع در استروژني تركيبات وجودِ كشف-

)LiveSensor( زنده سنسورهاي از استفاده با نر هاي جنين آالنتوئيك مايع
 به روز سيزدهمين تا و شود مي پديدار جنين زندگي پنجم روز حوالي از مايع اين-

.رسد مي خود مقدارِ حداكثر
  آالنتوئيك مايع در استراديول سطح -

Pg/ml از كمتر شود يافت اگر يا و نيست گيري اندازه قابل نر هاي جنين در- 42 
  .است

.باشد مي Pg/ml 113-830 حدود چيزي ماده هاي جنين در-
  زندگي 18 تا 13 روزهاي خاللِ در تركيبات اين وجود اساس بر توان مي را مرغ جنين-

  . كرد جنسيت تعيين

:تیکاصول اولیه تعیین جنسیت جوجه ھا پیش از تفریخ بصورت اتوما•
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تفريخ از پيش روزگي 17 سن در گوشتي هاي جوجه جنسيت تعيين
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تجاري

ا
ميزان اندازه گيري 

استراديول در مايع 
 17آالنتوئيك جنين هاي 

 هايكيتروزه به وسيله 
تجاري

 خودكار جنسيت تعيين كار مراحل

جمع آوري نمونه مايع جمع آوري نمونه مايع 
آالنتوئيك از تخم ها در 

آخرين مراحل رشد 
جنين 

فرآوري مايع  

ساير تركيبات

فرآوري مايع  
اتاز آالنتوئيك  با سولف

 يا گلوكورونيداز براي
جداشدن استروژن از 

ساير تركيبات

تشخيص مقادير 
هورمون استروژن 

توسط سنسور زنده 
)مخمر(

 يا ماده بودنِ هر نر
تخم مرغ تعيين 

.مي گردد

بندي تخم مرغ ها را بر دسته -
جنسيت و معدوم نمودن اساس 

نرمرغ هاي تخم 

و یا

: تفريخ از پيش جنسيت تعيين روش مزاياي

ها جوجه استرس كاهش-3  كم هزينه -2باال دقت -1

: تفريخ بر روش اين تاثيرات
 كاهش 		موجب 		هفدهم يا شانزدهم روز در مرغ تخم 		ي پوسته 		در 		سوراخ 		ايجاد
 .شود مي 		% 2 ميزان 	به 		تفريخ
	!ستا نكرده تعديل را تفريخ كاهشِ نيز اي قرنطينه ي ويژه تدابير بردن كار به
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تی بصورت دساز تفریخ پس تعیین جنسیت جوجه ھا 
یا ژنتیکی

ھنر تشحیص جنسیت از طریق کلواک
سرعت پردرآوری
رنگ پرھا
  ....

ک از راه آزمایش کلوآھنر تعیین جنسیت 
)روش ژاپنی(

در طی یكی دو روِز ابتدای زندگی جوجه می توان از روی برجستگی 
.  پی به جنسیت جوجه برد) مقعد(ھا ، خطوط و چین ھای ركتوم 

ز نوعی ھنر است كه اغلب توسط آسیایی ھا انجام می شود و مھارت و تمركتقریبا تعیین جنسیت به روش ركتال 
را می طلبد   Zenویژه أی ھمچون تمركز ِزن 
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) :روش ژاپني(تعييين جنسيت از راه آزمايش كلوآك 

2,000 chicks per hour at 98 % accuracy

only 5 to 10 % of individuals attending vent 
sexing school attain qualified sexer status

   شوند مي تقسيم دسته سه به شكل نظر از و نيست يكسان ها جوجه  تمام در مقعدي هاي برجستگي :

تيپ سه قلو   -3تيپ عمودي      -2     تيپ دكمه اي   -1
برجستگي معاينه راه از جنسيت تشخيص نتيجه در و است مشخص ها خروس جوجه از %80 در ها برجستگي اين 

.نيست %100 مقعدي
1 تا 0/5 افزايش و حذف نرخ در فرايشا 1/8 تا 1/4 حدود اغلب سكسرها باالي عمل سرعت علت به روش اين در 

بود خواهيم شاهد را مير و مرگ درصد
معيار هاي موثر در تعيين جنسيت از روي برجستگي هاي مقعدي جوجه ها و  وضعيت آنها

جوجه مرغجوجه خروسمعيار هاي مورد توجهرديف
كوچكبزرگاندازه برجستگي1
مشخص نامشخصوضعيت برجستگي2
پهن ومسطحبلندمرتفع و ارتفاع برجستگي3
نقطه دارگردشكل برجستگي4
نرم وسست،محكمارتجاعيفنري و خاصيت ارتجاعي برجستگي5
كم رنگ و روشنپررنگ وتيره رنگ6
آسانمشكلكردن كلوآكباز  چگونگي7
مرطوب و گشادخشك وتنگ اندازه كلوآك8
نرم ومسطح برجسته ومشخص ظاهرعمومي برجستگي9

قراردادی ھستند و مدام از یك ِسكسرھا كارگرھای 
و شِد آمد . جوجه كشی به جوجه كشی دیگر می روند

این افراد بین جوجه كشی ھا ھمواره صنعت مرغداری را 
ار در معرض انتقال بیماری ھا بین مراكز تولید طیور قر

می دھد
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اصول تعیین جنسیت با استفاده از سرعت رشد پرھا

 استفاده از سرعت رشد پرھا در جوجه ھای ھم خون

 ژنی است به نام اصلی سرعت رشد کند پرھا عاملK
 ژن رشد كند نر حامل كه جوجه ھای است بر این ھمواره فرض در این روش

! پرھا ھستند رشد سریع حامل ژن و جوجه ھای ماده پرھا 
دارداین روش نسبت به روش ژاپنی ارزان تر بوده ونیاز به نیروی كاٍر ماھر نیز ن  .

:تعیین جنسیت جوجه یکروزه
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 در نتيجه حذف خروسها با رشد .صفت پر در آوري براي تعيين جنسيت در گله هاي لگهورن سفيد تجاري بسيار مفيد است  

كند پرها و نگهداري مرغ ها با رشد پر سريع براي توليد تخم مرغ

تعیین جنسیت طیور با استفاده از سرعت پر در آوریتعیین جنسیت طیور با استفاده از سرعت پر در آوری

GP kk k--- KK            K---

والدين Male (kk) Female (K--)

فنوتيپ Rapid Slow

ژنوتيپ male kk × female K---

گامت ها k K ---

kK k---

فنوتيپ  slow rapid

مرغ تخم گذار يا پولت Male Female
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در پرورش انبوه  نقص این روش 

ویروس اندوژنوس را تعیین می كند با نوعی کند پرھا سرعت رشد كه   Kژن •
.  ارتباط دارد

وسی در برابر بیماری ویر) مصونیت(این ویروس باعث نوعی مقاومت ایمونولوژیك •
لمفوئید می شود و لذا در پرورش انبوه نوعی نقص محسوب موسوم به لوكوز 

.  می شود
Lymphoid Leucosis (LL)
(Big Liver Disease, Visceral Leucosis)

نرمال

:) ئيطال رنگ با مقايسه در رنگ اي نقره پرهاي ( پرها رنگ الگوي روي از جنسيت تعيين

   رود مي بكار تجاري مادري نژادهاي جنسيت تشخيص براي موارد بعضي در كه  جنس به وابسته است صفتي .

 طالئي پرهاي > اي نقره پرهاي :صفت اين در غالبيت.
 نمود جدا ها ماده از را نرها توان مي درصد100 دقت با روش اين در.

                                    
مرغ هايي با رنگ   ×آميزش                                             

نقره اي
خروس هايي با 
رنگ طالئي

ss♂ ♀×  S-                       

Ss Ss ,         s- ، s-
♂ ♀

تمام جوجه خروس ها نقره اي تمام جوجه مرغ ها طالئي

نتاج:

والدين
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:تعيين جنسيت از راه مولكولي   

 DNA  :تعيين جنسيت ژنتيكي با استفاده از   -1

DNA سازد مي معين را آن هاي ويژگي همه كه است زنده موجود هر ژنتيكي مشخصه .

ًباشد مي فرزندان جنسيت كننده تعيين ماده هاي كروموزوم پستانداران، برعكس پرندگان همه در تقريبا.

آ ان دي طريق از جنسيت تعين  :  

 گرفتن نمونه خون گرفتن نمونه خون
از پرنده

 )10پروب(كردن راديواكتيويته
DNAزنجيره

 كروموزوم به ماركر چسبيدن
 جنسي

ــروب  ــوزوم پ ــوع كروم ن

تعيين مي كند

ــروب  ــوزوم  10پ ــوع كروم ن
ـــي  ـــا   ZZجنس را ZWي

تعيين مي كند
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: PCR  روش مزاياي
  روزه يك بررسي.١
نسبي بودن ارزان.٢
 انجام آساني.٣
روش اين العاده فوق بودن اختصاصي.۴


