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 عنوان پروژه:

 يخگشايي-بررسي اثر نانو روي بر کيفيت اسپرم خروس پس از فرايند انجماد
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  ها وطرحهاي ملی ومشترك دارد(:پروژه)اختصاص به  خانوادگی مجري مسئول نام و نام

  دگی مجري/مجريان:اخانونام ونام

 :ناظرانخانوادگی  و نام نام

 خانوادگی همكاران:  نام و نام
 شهاب الدين گودرزي -نادر اسدزاده-محمد جواد کريمي -مهدي خدايي مطلق

 

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشور محل اجرا:

 1399 تاريخ شروع:

 ماه 0سال و  2 اجرا:مدت 

 ناشر: 
 شمارگان)تيراژ(:

 تاريخ انتشار: 

در مركز اطالعات و مدارك      60206با شماره             17/6/1400 اين اثر در مورخ 

 علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 

 حق چاپ محفوظ است.

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

 

 

 



 

 :دهيچک

هدف از اجراي اين آزمايش بهبود بازده باروري اسپرم منجمد خروس با افزودن نانوذرات روي به محيط 

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

و 100، 50، 0هاي حاوي كنندهها مخلوط شده و در محيط ليک رقيق شده و به رقيقفردي، نمونهحذف اثرات 

اضافه و سپس منجمد شد. در مرحله ارزيابی  اكسيدرويميكروگرم  100و  نانواكسيدرويميكروگرم  200

مت غشا، مورفولوژي هاي حركتی، سالهاي منجمد مورد ارزيابی قرار گرفتند و فراسنجهآزمايشگاهی كيفيت اسپرم

آپوپتوز و ميزان ليپيد پراكسيداسيون مورد ارزيابی -مانیاسپرم، يكپارچگی غشا آكروزوم، فعاليت ميتوكندري، زنده

به  .شد استفاده مصنوعی تلقيح با باروري آزمايش براي تيمارها بهترين قرار گرفت. در مرحله ارزيابی باروري، از

اي دوبار به مدت يک ماه تلقيح ها هفتهاي مرغ مادر نژاد راس استفاده شد. مرغقطعه 10گروه  3اين منظور از 

 يهاموجب بهبود بازده فراسنجه نانواكسيدرويميكروگرم  100و  50 يمارهايت، حاصل نشان داد جينتا ند.شد

شد. درصد  ونيداسيپراكس ديپيل زانيو كاهش م يتوكندريم تيعالف ،يسالمت غشا، مورفولوژ ،یمانزنده ،یحركت

باالتر  اكسيدرويميكروگرم  100و  از گروه كنترل نانواكسيدرويميكروگرم  100كننده افتيدر گروه در زين يبارور

تواند روشی مناسب براي حفاظت اسپرم ذخيره شده در كننده میبه رقيق نانواكسيدرويدر نتيجه، افزودن  .بود

 هاي انجمادي باشد.مقابل آسيب

 ، انجماد اسپرم، خروسنانواكسيدروي ي:ديکل کلمات

 

 


