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تاریخچه تلقیح مصنوعی
History of AI
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 AI in poultry was first successful in 1899 when Ivanov produced
fertile chicken eggs using semen recovered from the duct us
deferens after killing a cock.

 All tur The most widely used technique of intravaginal insemination 
was first reported by Quinn and Burrows in 1936.
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 In 1937 Burrows and Quinn described a non-invasive method, the abdominal massage 
method for collection of semen from roosters.

 Because the bird's phallus is located in the same duct as his anus, removing food 12 hours
prior to collection will help prevent fecal contamination of the semen (Burrows 1937).

 Turkey’s bred AI - 1960’s to present
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 In the 1970s and early 1980s, breeder farms began to dilute semen and inseminate a
known number of sperm per dose.

 In the mid-1980s through the 1990s, hens were initially inseminated a week before the
onset of lay and inseminations were performed with a known number of ‘viable’ sperm.
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1. The male:female ratio would be increase from 1:10 for natural mating to 1:25. 

2. Fewer males, there would be greater selection pressure subsequently greater genetic advancement per 
generation. 

3. Biosecurity concerns associated with “spiking” aging hen flocks. 

4. Differences in body conformation between males and females that impact. semen transfer at mating 
would no longer be a consideration.

5. Monogamous mating can be eliminated.

6. Hens can be fasted 5-8 h before AI, so that there will not be any fecal matter which obstructs the AI.
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Hormonal Control of Testicular Function

CNS

MBH

GnRH → Primary hormone that regulates reproduction

cGnRH-I

cGnRH-II



Effects of Gonadotropins on Testicular Function

 Leydig cells → testosterone and androstenedione

 Sertoli cells  



Spermatogenesis and Extragonadal

Sperm Maturation

 Spermatogenesis → SSCs into spermatids

 Spermiogenesis → spermatids into spermatozoa 





Endocrine control of ovulation

- GnRH-I or GnRH-II

(GnRH-I directly involved in regulating LH secretion)

- LH                                (Peak 4–6 h prior to ovulation)

- FSH                               (Rise 15 h prior to ovulation)

-P4                                    (Peak 4–6 h prior to ovulation)

- Testosterone                    (Peak 6-10 h prior to ovulation)

- E2-17β and estrone (Peak 6-10 h prior to ovulation)

-





Sperm storage tubules (SSTs)

-Uterovaginal junction (the primary site of storage)

- Infundibulum (a secondary site of storage)

The SSTs are lined by a single layer of nonciliated cells and

provide a mucosal surface where spermatozoa can remain

viable for a period of 7–14 days in the chicken.

Following oviposition of each egg, spermatozoa are released

from these tubules and migrate to the infundibulum for

fertilization.



Artificial Insemination in Poultry

1830s

AI in turkeys since the 1960s

AI in broiler breeder 

Significant progress in diluents (extenders) in previous decades. 



Storage of poultry semen

Liquid storage of semen

Frozen storage of semen



Basic characteristics common to nearly all diluents: 

1- pH               tolerate a pH range of 6.0–8.0    

2- Osmolarity maintain fertility (250 to 460 mosM/kg H20)

3- Energy source 



جمع آوری منی و ارزیابی اسپرم
Semen collection and sperm evaluation
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مهندس حسین شریده



اسپرممنی و ارزیابی جمع آوری

مقدمه•

(Semen collection)جمع آوری منی •

(Semen volume)حجم منی •

(Sperm concentration)غلظت اسپرم  •

(Sperm motility)جنبایی اسپرم •

(Viability and morphology of sperm)زنده مانی و ریخت شناسی اسپرم •

(Sperm membrane integrity by hypo-osmotic swelling test; HOST)یکپارچگی غشاء اسپرم •



صنعت مرغداریدر مصنوعی اهمیت تلقیح 

مادر گوشتیکنترل بهتر بهداشت و سالمت گله های مرغ •

در تلقیح مصنوعی1:25در جفت گیری طبیعی به 1:10از مرغ به خروس تغییر نسبت •

انتخاب افزایش فشار •

و مرغخروس رفع مشکل عدم تناسب جثه •



غلظت اسپرم  

10،000× میزان رقت × 5× خانه 5تعداد اسپرم در = غلظت اسپرم در یک میلی لیتر



اسپرمزنده مانی و ریخت شناسی 
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فرآوری اسپرم
Sperm processing
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اسپرمفرآوری 
تنش اکسیداتیو اسپرم•

شرایط ذخیره کوتاه مدت برون تنی اسپرم•

مواد مورد نیاز برای یک رقیق کننده•

رقیق کننده های اسپرم•

شرایط ذخیره طوالنی مدت برون تنی اسپرم•

انجماد اسپرم•



تنش اکسیداتیو
Oxidative stress



اسپرمتنش اکسیداتیو 

کسیژن مشتق انواع بسیار زیادی از رادیکال ها وجود دارد، اما برجسته ترین آنها در سامانه بیولوژیکی بدن از ا•
.معروف هستند( ROS)می شوند که به عنوان گونه های فعال اکسیژن 



تنش اکسیداتیو اسپرم



تنش اکسیداتیو اسپرم

ROS
های سفید در مجاری گلبول

فرآوری اسپرمتولید مثلی در اثر عفونت

رمبوسیله خود اسپ

دانهای کمبود آنتی اکسی
محافظ



اسپرمشرایط ذخیره کوتاه مدت برون تنی 

•pH رقیق کننده

فشار اسمزی رقیق کننده•

دما•

pHتحرک اسپرم



رقیق کننده های اسپرم



شرایط ذخیره طوالنی مدت برون تنی اسپرم

فشار اسمزی •

•pH رقیق کننده

کننده های غشای پالسماییتمحافظ•

ماده سرما محافظ و زمان تعادل آن•

فعالیت آنتی اکسیدانی اسپرم •



انجماد اسپرم
ننده و انتخاب بهترین رقیق ک

غلظت اسپرم در آن

حذف هر نوع ماده ی کاهنده 
باروری 

تعیین نرخ انجماد و ذوب 
اسپرم

انتخاب بهترین نوع سرما 
انجماد موفق اسپرممحافظ



انجماد اسپرم
یایسرولگل)محافظسرماحاویکهایکنندهرقیقبامنی

DMSO)شودمیرقیق.

.درجه سانتی گراد سرد می شود5به آرامی تا 

درجه سانتی گراد  5سپری کردن زمان تعادل در دمای 

.می شوندلیتری کشیده میلی0/25انجماد پایوت هادر 

کس باالی بخار ازت مایع موجود در کرایوبادقیقه 7پایوت 
.می شوندداشته نگه 

.دقیقه در ازت مایع غوطه ور می شوند7پس از پایوت ها 



انجماد اسپرم

یخ گشایی اسپرم منجمد•

.درجه سانتی گراد نگه داری می شوند4دقیقه در آب 3ازت مایع، استراها به مدت کردن پایوت ها از برای ذوب منی پس از خارج •

.وندبا پودر بسته شده را بریده و به میکروتیوب منتقل می شپایوت که سپس با استفاده از یک قیچی طرفی از •



www.minatoyoor.com



تلقیح مصنوعی
Artificial insemination
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تلقیح مصنوعی مرغ مادر گوشتی
غلظت و حجم اسپرم در رقیق کننده برای هر بار تلقیح مصنوعی•

بهترین زمان تلقیح مصنوعی مرغ•

نحوه ی تلقیح مصنوعی مرغ •

سازوکارهای ذخیره دورن تنی اسپرم در مرغ•

های بارورتشخیص تخم مرغ•

عوامل موثر بر نفوذ اسپرم به الیه فراویتلن•



یاسپرم در رقیق کننده برای هر بار تلقیح مصنوعغلظت و حجم



مرغسازوکارهای ذخیره دورن تنی اسپرم در 

.ثابت اسپرم را به اینفاندیبولوم  تضمین می کند، عرضه SSTsآزادسازی اسپرم ذخیره شده از 



نفراویتلعوامل موثر بر نفوذ اسپرم به الیه 

(2005گامولکا و کاپکوسکا )سن گله •



یتلنعوامل موثر بر نفوذ اسپرم به الیه فراو

SSTsتعداد •

.داسپرم هایی که به مرغها تلقیح می شونغلظت •

اسپرمکیفیت •

تلقیح مصنوعی یا جفت گیری )روش باروری •

(طبیعی
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تغذیه و باروری
Nutrition & fertility
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کیفیت اسپرم 
وزن گله مادر گوشتیسنگینهای کیفیت اسپرم خروسهای درجه دو برای فراسنجهمدلبرآورد نیاز با استفاده از 

(المللی در کیلوگرم خوراکبراساس واحد بین)

معادله برآورد شده سطح احتمال نضریب تبیی نیاز برآورد شده هافراسنجه

Y=-1/89× 10-10 x2 6-10×5/17+ x 0/34+ 0/95 49 13677 حجم منی

Y=-2/36x2 410×4/08+ x 910 ×3/66+ 0/06 62 8652 غلظت منی

Y=-7/59× 8-10 x2 3-10×2/02+ x 59/31+ 0/07 67 13306 جنبایی کل اسپرم

Y=-8/2× 8-10 x2 3-10×2/23+ x 42/32+ 0/04 67 13597 رمرونده اسپجنبایی پیش

Y=-4/03× 9-10 x2 5-10×9/40+ x 97/50+ 0/07 65 11662 مانی اسپرمزنده

Y=-3/17× 8-10 x2 3-10×1/18+ x 74/47+ 0/01> 70 18611 مورفولوژی اسپرم

Y=-1/68× 8-10 x2 4-10×5/49+ x 90/86+ 0/01> 67 16339 فعالیت غشای اسپرم



آرژینین و پیش ماده کرآتین
Arg & Cr precursor
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Wallimann et.al, 2011





Eویتامین 

Vitamin E
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قطر لوله-1
های الیدیگیاخته-2
سازهای اسپرمضخامت اپیتلیوم لوله-3
رگ های خونی-4
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A B

مقطع بیضه خروس سنگین گروه کنترل
یومکاهش تعداد اسپرماتوگونی و واکوئل ها در اپیتل

در میلی گرم400مقطع بیضه خروس سنگین تیمار 
Eکیلوگرم ویتامین 
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