
80..........................................................................................شبیه سازي اثر استفاده از اسپرم هاي تعیین جنس شده بر تعداد تلقیح

اثر استفاده از اسپرم هاي تعیین جنس شده بر تعداد تلقیح منجر شبیه سازي 
در گاوهاي شکم اولبه آبستنی

2شادپرورعبداالحد و 1جوزي شکالگورابیساحره 

چکیده 
اهمیت مثلی، ژنتیکی و اقتصادي گله از تولیدعملکردآبستنی به علت اثر آن بر هر تعداد تلقیح به ازاي 

مثلی همچون اسپرم هاي تعیین جنس شده ولیدفن آوري هاي تاز طرفی استفاده از . .باال برخوردار است
روش چهار با استفاده از یک مدل شبیه سازي قطعیدر این مطالعه. دقرار می دهتأثیررا تحت صفتاین 

،شامل استفاده مستمر از اسپرم معمولی، استفاده مستمر از اسپرم تعیین جنس شده(تلقیحمختلف
از اسپرم معمولی در تلقیح هاي بعديدر حالی کهدر تلقیح اولفقط استفاده از اسپرم تعیین جنس شده 

اسپرم معمولی در تلقیح هاي ین جنس شده در تلقیح اول و دوم ورم تعیو استفاده از اسپاستفاده شود
نتایج نشان داد که . قرار گرفتمقایسه در تلیسه ها مورد تعداد تلقیح به ازاي آبستنیاز نظر)بعدي

متوسط تعداد تلقیح در اثر استفاده مستمر از اسپرم تعیین جنس شده بیشتر از دیگر سناریوها بود 
یک از در عین حال تغییرات تعداد تلقیح به ازاي آبستنی در مقادیر مختلف نرخ آبستنی ). 33/1±2/4(

استفاده تلفیقی از اسپرم معمولی و تعیین جنس شده اثر تعدیل کننده اي . کردتبعیت می روند درجه دو 
جنس شده روي تعداد تلقیح به ازاي آبستنی در مقایسه با سناریوي استفاده مستمر از اسپرم تعیین

تلیسه ها در تلقیح هاي دوم به بعد استفاده تلفیقی از باروري به نظر می رسد با توجه به کاهش . داشت
رسی اقتصادي بیشتر بربا این وجود. باشدها روش اسپرم معمولی و تعیین جنس شده مناسبتر از سایر 

. می باشدضروري روش بهترین جهت انتخاب 

به ازاي آبستنی، اسپرم تعیین جنس شده، نرخ آبستنیتعداد تلقیح : واژه هاي کلیدي

مقدمه 
مؤثریکی از الزمه هاي مدیریت مناسب و 

مؤثرعواملتولیدمثل، دانش صحیح در مورد 
تعداد تلقیح . مثلی استبر عملکرد تولید

مهم بیانگر عواملبه ازاي آبستنی از جمله 
چرا . مثلی یک گله استوضعیت عملکرد تولید

که این عامل به طور مستقیم و غیر مستقیم 
بر عوامل متعددي از جمله سن زایش اول، 

joezy5949@gmail.com: نویسنده مسئولدانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس، استادیار -1

گیالندانشگاه دانشیار-2
25/10/91: تاریخ پذیرش6/4/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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فاصله دو زایش، میانگین تعداد زایش در گله، 
هزینه هاي تلقیح، درآمد حاصل از 

گزینی و حذف گوساله هاي متولد شده،  جای
ترکیب سنی گله، فاصله نسل، غیراختیاري، 

. )6(استمؤثرشدت انتخاب و صحت انتخاب 
نیازمند تعدادها به دلیل باروري بهتر تلیسه

عوامل . کمتري به ازاي آبستنی هستندتلقیح 
مختلفی تعداد تلقیح مورد نیاز جهت آبستن 

تأثیرشدن تلیسه ها و گاوهاي ماده را تحت 
یکی از این عوامل استفاده از . قرار می دهد

. اسپرم هاي تعیین جنس شده در گله است
معموالً تعداد اسپرم هاي موجود در ویال هاي 

شده بسیار کمتر از اسپرم تعیین جنس
میلیون در 2(اسپرم هاي معمولی است 

و در نتیجه نرخ )2()میلیون20مقایسه با 
آبستنی در اثر استفاده از این نوع اسپرم ها 

. کمتر از اسپرم هاي معمولی است
گزارش کردند که ) 10(و همکاران سیدل 

درصد آبستنی به ازاي تلقیح با استفاده از 
اسپرم هاي تعیین جنس شده در مقایسه با 

طبق.  درصد کمتر بود10اسپرم هاي معمولی 
باروري این دو نوع اختالف) 3(و سیدل گارنر 

کاهش درصد . بوددرصد 20برابر اسپرم 
آبستنی در اثر استفاده از اسپرم هاي تعیین 
جنس شده در تلیسه ها کمتر از گاوهاي ماده 

بیان ) 11(ویگل به طوري که . مولد است
ها در اثر کرد که متوسط نرخ آبستنی در تلیسه

درصد و در اثر 58ه از اسپرم معمولی استفاد
21- 37استفاده از اسپرم تعیین جنس شده 

در حالیکه در گاوهاي ماده مولد . استدرصد 
و همکاران اندرسون گزارشاتاین نرخ مطابق

درصد 46استفاده از اسپرم معمولی در اثر ) 1(

و در اثر استفاده از اسپرم تعیین جنس شده 
. درصد است21

75گزارش کردند ) 7(و همکاران نورمن 
هاي تعیین جنس شده درصد استفاده از اسپرم

در گاوهاي ماده مربوط به شکم اول و دوم بود 
مربوط به درصد1/63که از این میزان نیز 
در این مطالعه متوسط . گاوهاي شکم اول بود

56ها براي اسپرم معمولی نرخ آبستنی تلیسه
39جنس شده درصد و براي اسپرم تعیین 

درصد گزارش شد که نشان می داد که اسپرم 
درصد گیرایی 70تعیین جنس شده تنها 
اختالف بین نرخ . اسپرم معمولی را داشت

آبستنی در تلیسه ها در اسپرم معمولی و 
1اسپرم تعیین جنس شده در سرویس هاي 

. درصد متغیر بود20الی 14از 5الی 
سناریوهاي مختلف ) 8(وولفواولینک 

استفاده از اسپرم تعیین جنس شده را بر ارزش 
خالص فعلی گله هاي شیري مورد مطالعه قرار 

سناریوهاي مورد بررسی توسط آنها . دادند
شامل استفاده مستمر از اسپرم معمولی، 
استفاده مستمر از اسپرم تعیین جنس شده، 
استفاده از اسپرم تعیین جنس شده در تلقیح 

و اسپرم معمولی در تلقیح هاي بعدي و اول 
نهایتاً استفاده از اسپرم تعیین جنس شده در 
تلقیح اول و دوم و استفاده از اسپرم معمولی 
در تلقیح هاي بعدي در اثر عدم آبستنی در 

تعداد تلقیح به ازاي . تلقیح هاي اولیه بود
آبستنی در مطالعه این محققین در سناریوي 

تلقیح، در 4الی 3عمولی استفاده از اسپرم م
سناریوي استفاده از اسپرم تعیین جنس شده 

تلقیح و در سناریوهاي استفاده ترکیبی 10-3
از اسپرم تعیین جنس شده و اسپرم معمولی 
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البته نرخ آبستنی در مطالعه . بود6الی 3برابر 
درصد براي اسپرم 65و 58این محققین برابر 

عیین جنس معمولی و نرخ آبستنی اسپرم ت
درصد 90و 75، 53شده در مطالعه آنها 

. اسپرم معمولی در نظر گرفته شد
دریافتند که نرخ ) 9(و همکاران سافی هو 

با استفاده از اسپرم هاي آبستنی به ازاي تلقیح
به هاي نژاد جرزي تعیین جنس شده در تلیسه

AIتعداد سرویس اثرطور معنی داري تحت 

به طوریکه نرخ آبستنی به طور . بود
معنی داري در سرویس اول و دوم بیشتر از 

. سرویس سوم بود
متوسط تعداد تلقیح به ازي آبستنی در 

در گاوهاي شکم ) 6(و همکاران نیشیدا مطالعه 
10و حداکثر تعداد آنها 70/1±21/1اول 

ها بعد درصد تلیسه63در عین حال . تلقیح بود
در مطالعه . ویس آبستن شدنداز اولین سر

مذکور توارث پذیري تعداد تلقیح به ازاي 
آبستنی با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی 

13/0و با استفاده از مدل چند صفته 5/0برابر 
در عین حال تکرارپذیري این . برآورد شد

صفت با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی و 
17/0و 31/0مدل چند صفته به ترتیب 

. برآورد شد
، در مطالعه اي با )5(و همکاران خلج زاده 

شبیه سازي اثر استفاده از اسپرم تعیین جنس 
شده بر رشد ژنتیکی تاثیر استفاده محدود 

ها و در تلیسه(و گسترده ) هافقط در تلیسه(
اسپرم تعیین جنس شده را بر ) گاوهاي ماده

رشد ژنتیکی و برخی پارامترهاي تولیدمثلی 
آنها نرخ آبستنی . مورد بررسی قرار دادند

تلیسه ها و گاوهاي ماده با استفاده از اسپرم 
درصد و نرخ 35و 65معمولی را به ترتیب 

آبستنی حاصل از اسپرم هاي تعیین جنس 
و صفر درصد کمتر از 5، 10، 15شده را 

آنالیز رگرسیون . اسپرم معمولی در نظر گرفتند
در مطالعه آنها نشان داد که هر یک درصد 

جر به افزایش کاهش در نرخ آبستنی من
معنی داري در تعداد تلقیح به ازاي آبستنی در 

اـــههـیسـو تل) 14/0±02/0(اده ـاي مـاوهـگ
متوسط تعداد تلقیح . گردید)002/0±03/0(

به ازاي آبستنی در سناریوهاي مختلف در 
ها از و در تلیسه5الی 86/2گاوهاي ماده از 

.ات داشتتغییر99/1الی 54/1
علی رغم مطالعات صورت گرفته در زمینه 

صفت تعداد تلقیح مورد نیاز به ازاي آبستنی، 
از نرخ آبستنی براي دامنه محدودي مذکور در 

اسپرم هاي معمولی و اسپرم هاي تعیین جنس 
در این . مورد بررسی قرار گرفته استشده 

ست تا تغییرات تعداد امطالعه سعی بر این
به آبستنی در سناریوهاي مختلف منجرتلقیح

وسیع تري از نرخ محدودهتولیدمثلی و در 
) در مقایسه با مطالعات صورت گرفته(آبستنی 

عوامل محیطی . مورد بررسی قرار گیرد
مختلفی مثل زمان تلقیح، فصل تلقیح، سن 
دام در زمان تلقیح، گله، سال تلقیح و غیره بر 

عداد عملکرد صفات تولید مثلی از جمله ت
ن ـدر ای.تـر اسـتنی موثـح به ازاي آبسـتلقی

مطالعه با توجه به اهمیت باالي نرخ آبستنی 
بر تغییرات تعداد تلقیح منجر به آبستنی، از 
این عامل در شبیه سازي استفاده شده است و 
. تاثیر عوامل محیطی نادیده گرفته شده است
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چرا که حذف عواملی که به طور یکسان بر 
استراتژي هاي مختلف اثر می گذارند در نتیجه 
حاصل از مقایسات اثري ندارند و به همین 
دلیل براي ساده سازي مدل عوامل محیطی 

. مذکور در نظر گرفته نشده است

مواد و روشها 
اسپرم نوع استفاده از اثربراي بررسی 

تعداد تلقیح مورد نیاز تعیین جنس شده بر 
با در ، سناریوهاي مختلفی به ازاي هر آبستنی

ماه 18نظر گرفتن متوسط سن اولین تلقیح 
ماهه 9در تلیسه ها و متوسط زمان بارداري 

در گاوهاي نژاد هلشتاین و نیز براساس مقادیر 
مختلف نرخ آبستنی حاصل از استفاده از اسپرم 

. مورد بررسی قرار گرفتتعیین جنس شده 
: سناریوهاي مورد بررسی عبارت بودند از

استفاده از اسپرم تعیین جنس شده در تلیسه 
در دفعات مختلف تلقیح، استفاده از 
اسپرم هاي تعیین جنس شده در اولین و 
دومین تلقیح تلیسه ها و استفاده از 
اسپرم هاي معمولی در تلقیح سوم به بعد، و 

پرم هاي تعیین جنس شده در اساستفاده از
اولین تلقیح و استفاده از اسپرم معمولی در 
. تلقیح دوم به بعد در صورت عدم آبستنی

تعداد تلقیح به ازاي هر آبستنی تا زمان 
درصد آبستنی در کل 90رسیدن به حداقل 

در عین حال . گله مورد بررسی قرار گرفت
سناریوهاي ذکر شده با سناریوي استفاده از 

. پرم هاي معمولی مورد مقایسه قرار گرفتاس
محاسبه تعداد سرویس مورد نیاز به ازاي براي

:هر آبستنی از معادله زیر استفاده شد

= 1 == + 1 →= +(1 − ) ∗
تعداد سرویس مورد SPCدر این معادالت 

نرخ CRنرخ تجمعی آبستنی و CCRateنیاز، 
آبستنی حاصل از استفاده از اسپرم معمولی یا 

نرخ آبستنی . اسپرم تعیین جنس شده است
و با فواصل 9/0الی 5/0اسپرم معمولی از 

و نرخ آبستنی اسپرم تعیین جنس شده 01/0
درصد اسپرم معمولی و 90الی 50به نسبت 

محاسبه .  بررسی شد01/0آن هم با فواصل 
SPCتا زمان رسیدن بهCCRate حداقل برابر

ادامه یافت و بر این اساس مشخص شد 9/0
که در هر سناریو تعداد تلقیح مورد نیاز براي 

اگر چه براي . هر آبستنی چه قدر است
در سناریوهایی که از اسپرم CCRateiمحاسبه 

تعیین جنس شده در سرویس اول یا سرویس 
اول و دوم و از اسپرم معمولی در سرویس هاي 

استفاده می شد، به صورت زیر محاسبه بعدي
CCRate:شد = +(1 − )

نرخ راهبردبسته به نوع CRکه در این معادله 
آبستنی اسپرم معمولی یا تعیین جنس شده را 

. نشان می دهد
نهایتاً روند تغییرات ایجاد شده در تعداد 

ازاي هر آبستنی در سناریوهاي سرویس به
. ف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتمختل

و 1شبیه سازي صورت گرفته به صورت قطعی
صورت MATLABبا استفاده از نرم افزار 

.گرفت
Deterministic
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و بحثنتایج 
)استفاده از اسپرم معمولی(سناریوي  پایه 

استفاده از اسپرم اثردر این سناریو 
5/0معمولی با مقادیر مختلف نرخ آبستنی  از 

مورد بررسی قرار 01/0و با فواصل 9/0الی 
تاثیر تغییر در نرخ آبستنی بر تعداد . گرفت

تلقیح مورد نیاز به ازاي هر آبستنی  با فرض 
90رسیدن به حداقل نرخ آبستنی تجمعی 

. ارائه شده است1شکل درصد در گله در 
اقل و حداکثر تعداد سرویس مورد نیاز حد

دستیابی به براي) SPC(به ازاي هر آبستنی 
1درصد،  بین 90حداقل نرخ تجمعی آبستنی 

متوسط تعداد . سرویس متغیر بود4الی 
سرویس مورد نیاز به ازاي هر آبستنی برابر 

متوسط نرخ تجمعی . سرویس بود71/0±54/2
با حداقل و حداکثر 95/0±02/0آبستنی برابر 

متوسط تعداد تلقیح به . بود99/0و 9/0مقدار 
ازاي آبستنی در این سناریو مشابه با مقادیر 

.)4(گزارش شده در دیگر مطالعات است 

با افزایش نرخ آبستنی تعداد سرویس مورد نیاز 
. به ازاي هر آبستنی روند کاهشی نشان داد

عداد تلقیح به البته با توجه به این که متغیر ت
ازاي هر آبستنی یک متغیر کمی گسسته 
محسوب می شود در مقادیر مختلف نرخ 

. مقدار این متغیر یک مقدار صحیح بودآبستنی،
تعداد تلقیح مورد نیاز به ازاي آبستنی در اثر 

یک روند اسپرم معمولیستنیتغییرات نرخ آب
:رجه دو به صورت زیر نشان دادچندجمله اي 

Y=11.89x2-21.924x+11.891
. درصد بود84برابر مدلضریب تبیین این 

نرخ تجمعی آبستنی در هر تعداد معین تلقیح 
تغییر در نرخ تجمعی آبستنی در هر . متغیر بود

SPCبه . ناشی از تغییرات نرخ آبستنی بود
طوریکه نرخ تجمعی آبستنی با افزایش نرخ 

اگر چه با تغییر . آبستنی افزایش نشان داد
تعداد تلقیح مورد نیاز به ازاي هر آبستنی 

. مرتبط بود

نرخدرصد90حداقلبهیابیدستبرايازینموردحیتلقتعدادبریمعمولاسپرمیآبستننرخدررییتغاثر- 1شکل 
.تیجمعدریتجمعیآبستن

Y=11.89x2-21.924x+11.891
R² = 0.8369
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سناریوي استفاده مستمر از اسپرم تعیین 
جنس شده 

تا ها تلیسهفرض شد که در این سناریو 
90زمان رسیدن به نرخ تجمعی آبستنی 

تعیین جنس درصد، به طور مستمر با اسپرم 
تلقیح با اسپرم تعیین .شده تلقیح می شوند

جنس شده تا زمان رسیدن به حداقل نرخ 
براي . درصد بررسی شد90تجمعی آبستنی 

محاسبه نرخ آبستنی اسپرم تعیین جنس شده، 
فرض شد که نرخ آبستنی اسپرم تعیین جنس 

) درصد1با فواصل (درصد 90الی 50شده از 
1681لذا . می کنداسپرم معمولی تغییر 

سناریوي مختلف با در نظر گرفتن نرخ آبستنی 
درصد براي اسپرم معمولی بررسی 90الی 50
متوسط نرخ آبستنی در سناریوهاي مورد . شد

تغییرات 2شکل. بود49/0±12/0بررسی 
تعداد تلقیح به ازاي هر آبستنی در مقادیر 

افزایش . را نشان می دهدنرخ آبستنیمختلف 
رخ آبستنی منجر به کاهش تعداد تلقیح مورد ن

حداقل نرخ آبستنی مورد بررسی براي . نیاز شد
و حداکثر 25/0تعیین جنس شدهاسپرم 

تعداد تلقیح مورد نیاز به . بود81/0مقدار آن 
ازاي هر آبستنی با استفاده از اسپرم تعیین 

. سرویس متغیر بود9الی 2جنس شده از 
اي مورد نیاز جهت متوسط تعداد سرویس ه

درصد 90دستیابی به نرخ تجمعی آبستنی 
نرخ تجمعی آبستنی  در اثر . بود33/1±2/4

استفاده از سناریوهاي مختلف استفاده از 
درصد 97الی 90اسپرم تعیین جنس شده از 

روند تغییرات .متغیر بود) 93±02/0متوسط (
تعداد تلقیح به ازاي آبستنی در مقادیر مختلف 

آبستنی اسپرم هاي تعیین جنس شده نیز نرخ
به ) درصد95ضریب تبیین با (2روند درجه 

:صورت زیر نشان داد
y = 19.39x2 - 30.39x + 14.161

متوسط تعداد سرویس مورد نیاز بدست 
آمده در اثر استفاده مستمر از اسپرم تعیین 

بیشتر جنس شده در تلیسه ها در این تحقیق 
و خلج زاده از مقادیر گزارش شده توسط 

در عین حال این محققین . است) 5(همکاران 
رابطه خطی بین تغییرات نرخ آبستنی و تعداد 
تلقیح مورد نیاز به ازاي آبستنی گزارش کرده 

در واقع علت این اختالف دامنه تغییرات . بودند
و خلج زاده به طوري که . مورد بررسی بود

درصد براي 65نرخ آبستنی ) 5(همکاران 
اسپرم معمولی در نظر گرفتند و در سناریوهاي 
مختلف نرخ آبستنی اسپرم تعیین جنس شده 

درصد کمتر از اسپرم 15و 10، 5، 0را 
در حالیکه در این مطالعه . معمولی فرض کردند

دامنه وسیع تري مورد بررسی قرار گرفته 
. است

ل با نتایج نتایج بدست آمده در عین حا
عوامل . مطابقت داشت) 8(اولینک و وولف 

مختلفی روي نرخ آبستنی حاصل از اسپرم 
به طوري که در . تعیین جنس شده موثر است

تحقیقات مختلف اثر فصل، سال، نژاد، مدیریت 
بر نرخ آبستنی و در نتیجه تعداد تلقیح و گاونر 

لذا می . استمؤثرمورد نیاز به ازاي آبستنی 
که در نظر گرفتن دامنه گفتتوان 

وسیع تر براي نرخ آبستنی اسپرم تعیین جنس 
ع گزارش شده با توجه به محدوده وسی(شده 

. واقع بینانه تر است) آن در مطالعات مختلف
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.یآبستنهريازابهازینموردحیتلقتعدادبرشدهجنسنییتعاسپرمدریآبستننرخمختلفریمقاداثر- 2شکل

سناریوي استفاده از اسپرم تعیین جنس شده 
در تلقیح اول تلیسه ها 

در این سناریو اسپرم تعیین جنس شده 
تنها براي اولین تلقیح تلیسه ها استفاده شد و 
در صورت عدم آبستنی از اسپرم معمولی براي 

90تلقیح هاي بعدي و تا زمانی که حداقل 
. درصد تلیسه ها آبستن باشند استفاده شد

تغییر در تعداد تلقیح به ازاي هر آبستنی در 
ارائه شده 3شکل ناریو در اثر استفاده از این س

90متوسط تعداد تلقیح به ازاي آبستنی . است
تلقیح 91/2±73/0درصد در جمعیت، برابر 

کمترین و بیشترین تعداد تلقیح نیز به . بود
نکته قابل توجه این بود . بود4و 2ترتیب برابر 

که در اثر استفاده از این سناریو متوسط تعداد 

تلقیح نسبت به استفاده مستمر از اسپرم 
تعیین جنس شده اختالف بیشتري پیدا کرد و 
به متوسط تعداد تلقیح اسپرم هاي معمولی 

اگر چه تغییر در تعداد تلقیح به . نزدیک شد
ازاي هر آبستنی روند منظمی نداشت و در 
موارد زیادي با وجود نرخ آبستنی کمتر، تعداد 

اي هر آبستنی کم تر نیز تلقیح مورد نیاز به از
این مسئله به نسبت آبستنی حاصل از . بود

اسپرم تعیین جنس شده به اسپرم معمولی باز 
به طوریکه به عنوان مثال در یک . می گردد

نرخ آبستنی معین اسپرم تعیین جنس شده، با 
افزایش نسبت گیرایی اسپرم تعیین جنس 

به شده به اسپرم معمولی، در تلقیح دو به بعد، 
. تعداد کمتري تلقیح نیاز است

y = 19.39x2 - 30.39x + 14.161
R² = 0.9448
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يویسناردرشدهجنسنییتعاسپرمیآبستننرخدررییتغاثردریآبستنهريازابهحیتلقتعداددررییتغ- 3شکل
.استفاده از اسپرم تعیین جنس شده در تلقیح اول

سناریوي استفاده از اسپرم تعیین جنس شده 
در تلقیح اول و دوم تلیسه ها 

در این سناریو تغییرات سن اولین زایش 
در اثر استفاده از اسپرم تعیین جنس شده در 

برايتلیسه ها و ادامه تلقیح 2و 1تلقیح 
درصد با 90رسیدن به نرخ تجمعی آبستنی 

. استفاده از اسپرم معمولی بررسی شد
همانگونه که انتظار می رفت، به علت پائین تر 
بودن نرخ آبستنی اسپرم تعیین جنس شده در 

مقایسه با اسپرم معمولی، متوسط تعداد تلقیح 
90جهت کسب حداقل نرخ تجمعی آبستنی 

. بودقبلز سناریوي درصد در تلیسه ها بیشتر ا
به طوریکه متوسط تعداد تلقیح در این سناریو، 

تلقیح و حداقل و حداکثر تعداد 69/0±38/3
). 4شکل(بود 5و 2تلقیح ها به ترتیب برابر 

متوسط نرخ تجمعی آبستنی در این سناریو 
99و 90درصد و حداقل و حداکثر آن 94

.  درصد بود

يویسناردرشدهجنسنییتعاسپرمیآبستننرخدررییتغاثردریآبستنهريازابهحیتلقتعداددررییتغ- 4شکل
.و دوماستفاده از اسپرم تعیین جنس شده در تلقیح اول
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ها در برخی مطالعات کاهش گیرایی تلیسه
اثر استفاده مستمر از اسپرم تعیین جنس شده 
در تلقیح دوم به بعد با این نوع اسپرم را 

لذا با توجه به  باالتر ). 7(گزارش کرده اند 
اسپرم در ویال هاي اسپرم معمولی و نیز بودن 

براي جلوگیري از کاهش بیش از حد نرخ 
رسد اي باالتر، به نظر میآبستنی در تلقیح ه

سناریوهاي استفاده از اسپرم معمولی در 
هاي باالتر، در صورت عدم آبستنی تلقیح
جنس شده ها با اسپرم تعیین تلیسه

اگرچه سناریوي استفاده از . مناسب تر باشد
اسپرم معمولی در تلقیح سوم بعد منجر به 
متوسط تعداد تلقیح بیشتري نسبت به 

اده از اسپرم معمولی در تلقیح سناریوي استف
، اما سودمندي هر یک از این شددوم به بعد 

سناریوها نسبت به یکدیگر و نیز نسبت به 
سناریوي استفاده مستمر از اسپرم تعیین 
جنس شده نیازمند بررسی دقیق اقتصادي 

. می باشد
به طور کلی سناریوهاي مختلف استفاده از 

بر نرخ اثرلت اسپرم تعیین جنس شده به ع

آبستنی منجر به افزایش تعداد تلقیح به ازاي 
اگر چه مقدار این افزایش در . شدآبستنی 

سناریوهاي استفاده ترکیبی از اسپرم تعیین 
جنس شده و اسپرم معمولی منجر به تعدیل و 

به نظر می رسد با . شدبهبود تعداد تلقیح 
توجه به احتمال کاهش گیرایی تلیسه ها در 
سرویس هاي باالتر، استفاده از اسپرم معمولی 
در تلقیح هاي باالتر معقوالنه تر و مقرون به 

چرا که با کاهش تعداد تلقیح . صرفه تر باشد
مورد نیاز، انتظار کاهش سن زایش اول، فاصله 

به این نسل و در نتیجه هزینه هاي مربوط
.وجود خواهد داشتپارامترها 

قدردانیوتشکر
دانشگاه از حمایت مالیمقاله نویسندگان 

این تهیهآزاد اسالمی واحد شهر قدس جهت 
"عنوان بااز طرح پژوهشی مقاله که مستخرج 

تاثیر استفاده از اسپرم تعیین جنس شده بر 
"رشد ژنتیکی مورد انتظار در گاوهاي شیري

. می باشد، کمال قدردانی را دارند
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Simulation of the Effect of Utilizing Sex Sorted Semen on Number of
Services Per Conception in Primiparous Cows

Sahereh Joezy Shekalgorabi1 and Abdol Ahad Shadparvar2

Abstract
Number of services per conception is a valuable reproductive characteristic due to its

effects on different reproductive, genetic and economic parameters of herd. On the other
hand, this parameter is affected by the use of reproductive technologies like sexed
semen. At the current study, employing a deterministic simulation model, four different
scenarios (including continuous use of conventional semen, continuous use of sex sorted
semen, the use of sexed semen at the first service followed by conventional semen at
remained services and the use of sexed semen at the first and the second services
followed by conventional semen for the later services) were compared by their effect on
number of services per conceptions in heifers. Results indicated that the average number
of services was greater when continuous utilization of sexed semen comparing to the
rest of scenarios (4.2±1.33). a quadratic trend was found as a result of change in number
of services per conception at different conception rates. Compared to continuous
utilization of sexed semen, concurrent use of conventional and sexed semen had a
moderating effect on number of services per conception. Due to lower fertility of heifers
from second insemination it seems that mixed use of conventional and sexed semen is a
preferable scenario. However choosing the suitable scenario needs further economic
consideration.

Keywords: Number of services per conception, Sexed semen, Conception rate
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