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 چکیده

در . بزرسی ضذ( راس تلیسِ 1111با )ّای تعییي جٌس ضذُ، یک گلِ گاٍ ضیزی ّای اقتصادی استفادُ اس اسپزمبزای بزرسی جٌبِ

راّکار . ضذًذي جٌس ًطذُ تلقیح هیّای تعییّا با اسپزمراّکار ًخست، در آى توام تلیسِ: ایي هطالعِ، دٍ راّکار بزرسی ضذ

ًتایج بذست آهذُ ًطاى داد، کِ هیشاى سَد بِ اسای ّز تلیسِ در . ضذًذّای تعییي جٌس ضذُ تلقیح هیّا با اسپزمدٍم، در آى تلیسِ

ّای تعییي جٌس مّای تعییي جٌس ضذُ، تفاٍت اًذکی دارد، بٌابزایي، استفادُ اس اسپزّای استفادُ ٍ عذم استفادُ اس اسپزمحالت

 .ضذُ بزای تَلیذ تلیسِ بزای فزٍش، تَصیِ پذیز ًیست

 ساییاسپزم تعییي جٌس ضذُ، گاٍّای ّلطتایي، سخت :هاکلید واژه

 

 مقدمه

ّای دارای اسپزم. تَاًٌذ بِ عٌَاى یک ابشار کارآهذ بزای هذیزیت گاٍّای ضیزی استفادُ ضًَذّای تعییي جٌس ضذُ هیاسپزم

ّای در فزآیٌذ جذاساسی، اسپزم(. 1999سیذل،)ضًَذ درصذ جذا هی 95تا  85، با رٍش فلَسیتَهتزی با دقت X ٍ Yکزٍهَسم 

ّای تعییي جٌس ّا، اس اسپزمبِ ّویي دلیل در بیطتز گلِ(. 2ٍ3)ضَد ضًَذ، ٍ باعث کاّص بارٍری آًْا هیهتحول صذهاتی هی

ّذف اس ایي هطالعِ ارسیابی اقتصادی کاربزد تجاری (. 1999ٍ سیذل، 2117سین،ابذل ا)ضَد ّا استفادُ هیضذُ تٌْا بزای تلیسِ

 . ّای ّلطتایي بَدّایی تعییي جٌس ضذُ در گلِاسپزم

  

 هامواد و روش

با ضزایط سیز ( راس تلیسِ 1111با )ّای تعییي جٌس ضذُ، یک گلِ گاٍ ضیزی ّای اقتصادی استفادُ اس اسپزمبزای بزرسی جٌبِ

-ّای تعییي جٌس ًطذُ تلقیح هیّا با اسپزمراّکار ًخست، در آى توام تلیسِ: در ایي هطالعِ، دٍ راّکار بزرسی ضذ. ذبزرسی ض

-ّای تلقیح ضذُ با اسپزمًزخ آبستٌی در تلیسِ. ضذًذّای تعییي جٌس ضذُ تلقیح هیّا با اسپزمراّکار دٍم، در آى تلیسِ. ضذًذ

درصذ فزض ضذ  42ّای تعییي جٌس ضذُ ّای تلقیح ضذُ با اسپزمدرصذ، ٍ در تلیسِ 65ّای تعییي جٌس ًطذُ بِ تزتیب 

 (. گزدآٍری ضذُ اس گاٍداری فکا ٍاقع در اصفْاى)

-سالگی ًگْذاری ٍ سپس بِ کطتارگاُ فزستادُ هیّای ًز حاصل تا سي یکی گَسالِّا ٍ سایواى آًْا، ّوِپس اس تلقیح تلیسِ

ّای هاساد پیص اس سایص ٍ در تلیسِ. ضذًذهاّگی تلقیح هی 14ضذًذ ٍ در سي اصل پزٍرش دادُ هیّای هادُ حگَسالِ. ضذًذ

 1سایی بز تَلیذ ضیز ٍ هزگ ٍ هیز کادر در جذٍل سایی ٍ اثز سختاثز جٌس گَسالِ بز سخت. ضذًذهاّگی فزٍختِ هی 23سي 

 .ِ ضذُ استارای 2ّا در جذٍل ّوچٌیي، لیست هْوتزیي قیوت. ارایِ ضذُ است
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 (گزدآٍری ضذُ اس گاٍداری فکا ٍاقع در اصفْاى)سایی بز تَلیذ ضیز سایی ٍ اثز سختاثز جٌس گَسالِ بز سخت -1جذٍل 

در صذ )ًسبت جٌسی در حالت استفادُ اس اسپزم تعییي حٌسیت ًطذُ 

 (ّاتلیسِ

 درصذ 49

در صذ )تعییي حٌسیت ضذُ ًسبت جٌسی در حالت استفادُ اس اسپزم 

 (ّاتلیسِ

 درصذ 91

ی ّز گاٍ در ّز دٍرُ)سایی در حالت ًز بَدى ًَساد احتوال سخت

 (ضیزدّی

 درصذ 31

ی ّز گاٍ در ّز دٍرُ)سایی در حالت هادُ بَدى ًَساد احتوال سخت

 (ضیزدّی

 درصذ 15

 درصذ 2 (ی ضیزدّیگاٍ در ّز دٍرُّز )سایی احتوال هزگ هادر ًاضی اس سخت

 کیلَگزم 151 (ی ضیزدّیّز گاٍ در ّز دٍرُ)سایی کاّص تَلیذ ضیز ًاضی اس سخت

   

 (گزدآٍری ضذُ اس گاٍداری فکا ٍاقع در اصفْاى)ّا استفادُ ضذُ در پژٍّص حاضز لیست هْوتزیي قیوت -2جذٍل 

 ریال 121111111 ی آهادُ سایواىقیوت تلیسِ

 ریال 51111111 ی ًز یکسالِقیوت گَسالِ

 ریال 571111 قیوت ّز دس اسیزم تعییي حٌس ًطذُ

 ریال 1361111 قیوت ّز دس اسیزم تعییي حٌس ضذُ

 ریال 11111 قیوت ّز کیلَ گزم ضیز

ی ًز اس سهاى تَلذ تا ٌّگام گَسالِّای غیز خَراکی یک هیاًگیي ّشیٌِ

 کطتار  

 ریال 12111111

ّای غیز خَراکی یک تلیسِ اس سهاى تَلذ تا ٌّگام هیاًگیي ّشیٌِ

 سایواى

 ریال 27111111

 ریال 35111111 ی ًز اس سهاى تَلذ تا ٌّگام کطتار  ی خَراک یک گَسالِهیاًگیي ّشیٌِ

 ریال 51111111 ی خَراک یک تلیسِ اس سهاى تَلذ تا ٌّگام سایواى هیاًگیي ّشیٌِ

 

  



 

 نتایج و بحث

، (ّای هعوَلیّای تعییي جٌس ضذُ ٍ اسپزمدرصذ بِ تزتیب در حالت استفادُ اس اسپزم 42ٍ  65)ّای آبستٌی فزض ضذُ با ًزخ

استفادُ اس اسپزم تعییي )ٍ استزاتژی دٍم ( استفادُ اس اسپزم تعییي جٌس ًطذُ)ضذُ در استزاتژی ًخست ّای هتَلذ تعذاد گَسالِ

درصذ بِ تزتیب در حالت عذم استفادُ یا  91ٍ  49با فزض ًسبت جٌسی . راس خَاّذ بَد 421ٍ  651بِ تزتیب ( جٌس ضذُ

در حالت . خَاّذ بَد 319ٍ  331ُ در استزاتژی ًخست بِ تزتیب ّای ًز ٍ هاداستفادُ اس اسپزم تعییي جٌس ضذُ، تعذاد گَسالِ

-سَد حاصل اس یک گَسالِ. خَاّذ بَد 378ٍ  42ّای ًز ٍ هادُ بِ تزتیب ّای تعییي جٌس ضذُ،  تعذاد گَسالِاستفادُ اس اسپزم

ٍ ( کصذ ٍ ّطتاد ّشار تَهاىی)ریال  181111بِ تزتیب  2ٍ  1ّای ی هادُ با استفادُ اس اطالعات جذٍلی ًز ٍ یک گَسالِ

 .بزآٍرد ضذ( چْار هیلیَى ٍ صذ ّشار تَهاى)ریال  41111111

 (:ّای تعییي جٌس ًطذُاستفادُ اس اسپزم)سَد بِ اسای ّز تلیسِ در ّز سایص در حالت ًخست 

 

    
                                                              

 

 (:ّای تعییي جٌس ضذُاستفادُ اس اسپزم)سَد بِ اسای ّز تلیسِ در ّز سایص در حالت دٍم 

 

    
                                                               

 

ضَد، ٍ بزای تلیسِ کوتز آبستي هی 651 – 421;  231ّای تعییي جٌس ضذُ، السم بِ یادآٍری است کِ در حالت استفادُ اس اسپزم

در ( رٍس تاخیز در آبستٌی 41)رٍس  41تلیسِ بِ هذت  231ی ًگْذاری ّای تعییي جٌس ضذُ بایذ، ّشیٌِبزرسی اقتصادی اسپزم

بزابز خَاّذ ( ّای تعییي جٌس ضذُاستفادُ اس اسپزم)یعٌی، سَد بِ اسای ّز تلیسِ در ّز سایص در حالت دٍم . هحاسبِ ٍارد ضَد

 :بَد با

             
 

    
                               

هیشاى سَد بِ اسای ّز تلیسِ در حالت استفادُ ٍ عذم استفادُ اس اسپزم تعییي جٌس ضذُ، تفاٍت اًذکی دارد، بٌابزایي، استفادُ اس 

-اًذ کِ استفادُ اس اسپزمّای پیطیي ًطاى دادُپژٍّص. اسپزم تعییي جٌس ضذُ بزای تَلیذ تلیسِ بزای فزٍش، تَصیِ پذیز ًیست

ضَد ّای تَلیذ هثلی هیّای تعییي جٌس ضذُ باعث افشایص رٍسّای باس، افشایص تعذاد تلقیح بِ اسای ّز آبستٌی، ٍ افشایص ّشیٌِ

(2 ،3 ٍ4 .) 
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