
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشور

 

 بهبود بازده اسپرم منجمد در صنعت طيور با استفاده از آنتی اكسيدان سيستئامين عنوان پروژه:

 3-13-1351-060-971019 :پروژه صوبشماره م

 

 رضا مسعودي : مشترك دارد( هاي ملی وها وطرحپروژه )اختصاص به خانوادگی مجري مسئول نام و نام

 رضا مسعودي دگی مجري/مجريان:اخانونام ونام
محسن شرفی، سعيد اسماعيل خانيان، نادر اسدزاده، ابوالحسن صادقی پناه، هدي خانوادگی همكاران:  نام و نام

 جواهري بارفروشی، فاطمه زارعی، زهرا عبدالهی

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشور محل اجرا:

 1398 تاريخ شروع:

 ماه 0سال و  2 مدت اجرا:

 ناشر: 
 تاريخ انتشار: 

در مركز اطالعات و      59318با شماره             8/1/1400 اين اثر در مورخ 

 مدارك علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 

 و نمودارها با ذكر مأخذ بالمانع است. هایمنحننقل مطالب، تصاوير، جداول،  حق چاپ محفوظ است.

 

 

 

 

 

 

 

 



 دهیچک

اكسيدان سيستئامين به محيط هدف از اجراي اين طرح بهبود بازده باروري اسپرم منجمد خروس با افزودن آنتی

گيري و ارزيابی اوليه، به قطعه خروس نژاد راس استفاده شد. پس از اسپرم 10باشد. در اين آزمايش از انجماد می

، 2، 1، 0هاي حاوي كنندهها مخلوط شده و در محيط ليک رقيق شده و به رقيقمنظور حذف اثرات فردي، نمونه

هاي منجمد موالر سيستئامين اضافه و سپس منجمد شد. در مرحله ارزيابی آزمايشگاهی كيفيت اسپرمميلی 8و  4

رفولوژي اسپرم، يكپارچگی غشا آكروزوم، فعاليت هاي حركتی، سالمت غشا، مومورد ارزيابی قرار گرفتند و فراسنجه

 تيمارها بهترين . در مرحله ارزيابی باروري، ازيداسيون مورد ارزيابی قرار گرفتميتوكندري و ميزان ليپيد پراكس

اي مرغ مادر نژاد راس قطعه 20گروه  7به اين منظور از  .شد استفاده مصنوعی تلقيح با باروري آزمايش براي

گروه بعدي به ترتيب  3يک گروه با اسپرم تازه و  ند.اي دوبار به مدت يک ماه تلقيح شدها هفتهشد. مرغاستفاده 

حاصل  جينتاموالر سيستئامين تلقيح شدند. ميلی 2و  1، 0هاي حاوي كنندهذوب شده در رقيق-با اسپرم منجمد

سالمت  ،یمانزنده ،یحركت يهاه فراسنجهموجب بهبود بازد سيستئامينموالر يلیم 2و  1 يمارهايت، نشان داد

 يهادر گروه زين يشد. درصد بارور ونيداسيپراكس ديپيل زانيو كاهش م يتوكندريم تيعالف ،يغشا، مورفولوژ

 دانياكسیآنتدر نتيجه، افزودن  .از گروه كنترل باالتر بود سيستئامينموالر يلیم 2و  1 يمارهايكننده تافتيدر

هاي انجمادي تواند روش مناسبی براي حفظ اسپرم ذخيره شده در مقابل آسيبكننده میرقيقسيستئامين به 

 باشد.

 خروس -اسپرمانجماد   -سيستئامين ی:دیکل کلمات

 

 


