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نسبت   بر خوراک، و آب  به پتاسیم سیترات   مکمل مختلف مقادیر افزودن تأثیر

 های صحراییموش جنسیت
 

 

 2، علیرضا یوسفی*1روزبه فالحی

 
بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی، موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج   .1

 ایران. -كشاورزي، كرج

  -بخش پاتولوژي و حیوانات تحت آزمایش، موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي، كرج .2

 ایران.

 
 1400ماه خرداد 19 پذیرش:             1399مرداد  20دریافت: 

  ، پژوهش  این  هدف.  اهمیت خاصی داردبیشتر یک جنس    به دلیل كاربرد  موش صحراییها مانند  در برخی از گونه  نسبت جنسیتتغییر        

موش  سر    50تعداد  .  بود  هاي صحراییموش  نسبت جنسیت  بر  خوراک،  و  آب  به   پتاسیم  سیترات  مکمل  مختلف  سطوح  افزودن  بررسی

بالغ به  25ماده و    صحرایی نر  با جیره یا آب مکمل شدند  گروه آزمایشی تقسیم    5طور تصادفی به    سر  با سطوح مختلف  سازي شده  و 

هفته پس از    10ي آزمایش و به مدت  گیري تحت آزمایش قرار گرفتند. طی دوره روز پس از جفت  10روز پیش تا    20سیترات پتاسیم از  

. سیترات پتاسیم در  شدها مطالعه  زایش، مصرف آب و خوراک به صورت هفتگی ثبت شد و پس از زایمان، تعداد نوزادان و جنسیت آن

نسبت به گروه    ،هاي آزمایشی موجب افزایش نرزایی گردید؛ اما تنها در گروه جیره غذایی حاوي پتاسیم به میزان سه برابر نیازتمام گروه

هاي تیماري نسبت به شاهد  میانگین وزن بدن تمام گروه  .(>05/0P)  یافت  تغییر  جنسیت  نسبت  و  دار مشاهده شد شاهد اختالف معنی

هاي تیماري نسبت به  كرد تولیدمثل گروهكاهش عمل  موجبهاي غذایی و آب  سیترات پتاسیم به جیرههمچنین، افزودن  ،  كاهش یافت

اگرچه استفاده از این ماده معدنی نرخ نرزایی را افزایش داد، اما به دلیل   ؛درصد شد  5/13تا    9/1گروه شاهد از نظر تعداد نتایج به میزان  

صورت كوتاه مدت از  توان در مواقع لزوم بهگردد، ولی میدن، تجویز مستمر آن توصیه نمی كرد تولیدمثل كلنی و كاهش وزن بكاهش عمل

 آن استفاده كرد. 

 .، موش صحراییپتاسیم، تولیدمثل، جیره غذایی،  جنسیت  نسبت  کلیدی:های هواژ

 

 مقدمه 

  تأثیر   تحت   آبستنی  دوران  در  جنین  تکامل   و   رشد

  عوامل   زنی  و  مادر  هايهورمون  ترشح  جنین،  ژنتیک

  باید   مناسب  غذایی  جیره.  است  مادر  تغذیه  مانند  محیطی

  پروتئین،   چربی،  ،كربوهیدرات  مناسبی  مقادیر  داراي

.  باشد  مختلف  هايویتامین  و   معدنی   مواد  آمینواسید،

  از   جنس  نوع  برتري  و  جنسیت  انتخاب  در راستايپژوهش  

  آناكساگوراس   كه  طوري  به   ؛است  بوده  مطرح  باستان  زمان

(Anaxagoras)  سال  یونانی  دانشمند   428-510هاي  طی 

 (. 8و  7) است كرده اشاره موضوع  این به میالد از قبل

 جنسیت نسبت در تغییر ایجاد براي متعددي  هايروش

 و  گذاريتخمک  بین  زمانی  فاصله  نمونه،  براي  .دارد  وجود

 زیرا  ؛گذار است  اثر  جنسیت  تعیین  بر  آمیزش  انجام  زمان

حركت    تریعو سرند  ترسبک  Y  كروموزوم  حاوي  هاياسپرم

كمتر   ولی   ، كنندیم عمر   يهااسپرم  به  نسبت  يطول 

آم.  دارند   Xكروموزوم    يحاو زمان  به    یکنزد  یزشاگر 

 شودیم یشترب ینباشد، احتمال نر شدن جن يگذارتخمک

آم  (.9) اگر  انسان  تخمک  یزشدر  از  قبل  روز    ي گذارسه 

 يهایزشاست. در آم  یشترب  ییزاشانس ماده  یرد،صورت گ

دهانه    به  یکنزد  ،واژن  ابتداي  در  تخلیه  جايبه  اسپرمكه  

عکس    بر .  یابدیم  یشافزا  ییشانس نرزا  ، شودمی  انزالرحم  

 شود،می  تخلیه  واژن  ابتداي  در  اسپرمكه    ییهاآمیزش  در

اسپرم  یلبه دل از  عبور  ب  مجرايها   یعیطور طب   هواژن كه 

 چکیده
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pH  ماده  یدياس شانس  .  (9)  یابدمی  افزایش  ییزادارد، 

جنسیت  كه  يدیگر  روش  قرار  ثیرأ ت  تحت  را  نسبت 

 فلوسایتومتري  روش  بااست.    اسپرم  نوع  انتخاب  ،دهدمی

  تفکیک   را  Y  یا  و   X  كروموزوم  حاوي  اسپرم  نوع  توانمی

  تنی برون  لقاح   یا  مصنوعی  تلقیح  روش  به  لقاح  براي  و  كرد

 تشخیص  هايوشر  با  توانمی  همچنین  ،( 7)  كرد  استفاده

 یا  و  آمینوسنتز  طریق  از   ،تولد  از  پیش  جنین  جنسیت

  دست   نظر  مد  جنسیت  به  ، انتخابی  هايسقط  و  سونوگرافی

 . ( 7) یافت

  بیشتر  در  واست    پرهزینه  همگی   شده  ذكر  هايروش 

 حیوانات  جمله  از  مختلف  حیوانات  روي  آن  انجام  موارد

 یهتوج  بلکه  ،نیستند  كاربردي   تنها   نه  آزمایشگاهی 

  هاي پژوهش  در  كه  این  به  توجه  با.  ندارند  نیز  اقتصادي

 انجام  براي  خاص  جنس  یک  از  استفاده  گاهی  بیولوژي

  این   ، (موش صحرایی  نر  جنس  مانند )  دارد  اولویت  پژوهش 

نسبت   طبیعی  طورهب.  دهدمی  افزایش  را  آن  براي  تقاضا  امر

  بنابراین   است،  برابر  تقریباً  موش صحرایی  نوزادان  جنسیت

 كارگیريهب  آزمایشگاهی،  حیوانات  پرورش  و  تولید  مراكز  در

  ي گونه  این  نرزایی  افزایش  براي  مختلف  كاربردي  هايروش

  خواهد   دنباله  ب  زیادي  اقتصادي  اهمیت  ،آزمایشگاهی 

  مواد   برخی  جمله  از  جیره  تركیبات   كاريدست  .داشت

  كه   است  كاربردي  هايروش  از  پتاسیم،   مانند  خاص   معدنی 

جنسیت  تغییر  براي  آن  از  توانمی . جست  بهره  نسبت 

جیره تغییرات  كه  است  شده  داده  مینشان  با  اي  تواند 

افزایش و در نتیجه    ماده   مثل   تولید تعدیل محیط دستگاه  

تحرک كاهش  یا   درون  به  اسپرم  نفوذتسهیل  ،  اسپرم  و 

هاي با یک جنس خاص اثر  رویان  ماندن    زنده   یا  و  تخمک

باشد   حاوي   غذایی   هاي جیره  همچنین،  ، (13و    2)  گذار 

،  رحم  pH  افزایش  با   روي  و   آهن   فسفر،  پتاسیم،   سدیم، 

  هاي یون  بین  تعادل(.  8و    1)  دارند  نرزایی  در  موثري  نقش

  باعث   منیزیم   و   كلسیم   هاي یون  برابر  در   پتاسیم   و   سدیم 

بر  می  تخمک  سطحی   هايگیرنده  در  تغییراتی كه   شود 

كرموزم    هاياسپرم  جذب تخمک   Xیا  و    Yبا  سوي  به 

   .(10و  9، 1) اثرگذر است

كاري  دهند دستوجود منابعی كه نشان می  به  توجه  با

نسبت  تواند موجب تغییر در  ها میویژه یونتركیب جیره به

تولد    جنسیت بیشتر  ارزش  همچنین  و  هاي  موششود 

حیوانات    صحرایی پرورش  مراكز  براي  ماده  به  نسبت  نر 

 تغییر  اثر  يمطالعه  هدف  با  پژوهش   این  .آزمایشگاهی 

-موش  نرزایی  درصد  و  نسبت جنسیت  بر  مصرفی  پتاسیم

 .  شد انجام هاي صحرایی

 

 کار   روش  و   مواد

كمیته    كامل  رعایت  با  پژوهش  این  در  اصول مقررات 

تحقیقات   آزمایشگاهی   حیوانات  با   كار   اخالق  موسسه 

  بالغ   موش صحرایی  سر  50  از  ،واكسن و سرم سازي رازي

 در  1  به  2  نسبت  به)  بالغ  نر  موش صحرایی  سر  25  و  ماده

  به   هاي صحراییموش.  شد  استفاده  Wistar  نژاد(  قفس  هر

  موسسه   هاي صحراییموش  پرورش  كلنی  از  تصادفی  طور

آزمایش شدند  انتخاب  رازي مدت  طی   هفته(  10)  . 

با  محیطی  استاندارد  شرایط  در    و   Co  22  دماي  حیوانات 

-نگه  تاریکی  ساعت  12  و   یروشنای  ساعت  12  نوري  دوره

به  تحتحیوانات    . شدند  داري بهآزمایش  تصادفی    5  طور 

سازي  و با جیره یا آب مکمل  شدند  تقسیمآزمایشی    گروه

O; 2.H7O5H6C3(K  شده با سطوح مختلف سیترات پتاسیم

SDFCL, India)    روز پس از جفت  10روز پیش تا    20از-

  قفس   5  مل شا  هر گروه گیري تحت آزمایش قرار گرفتند.  

ماده و    موش صحراییدو سر    قفس در هر    بود كه  )تکرار(

هاي آزمایشی  گروه.  وجود داشتنر    موش صحرایییک سر  

ي جیره غذایی پایه حاوي مقدار استاندارد  ( تغذیه1شامل  

ي جیره غذایی حاوي  ( تغذیه2پتاسیم مورد نیاز )شاهد(؛  

نیاز ) برابر  به میزان دو  ي جیره یه( تغذ3%(؛    1/ 6پتاسیم 

نیاز ) برابر  به میزان سه  پتاسیم  (  4%(؛    4/2غذایی حاوي 

حاوي  تغذیه آب  با  همراه  پایه  جیره  مکمل    g/L22 ي 

ي  ( تغذیه5سیترات پتاسیم )تامین دو برابر نیاز پتاسیم( و  

مکمل سیترات    g/L45 جیره استاندارد همراه با آب حاوي  

 ند. مین سه برابر نیاز پتاسیم( بودأ پتاسیم )ت 

دوره آزمایش طی  خوراک    ،ي  و  آب   هفته  )تامصرف 

زا  مهشت از  آن(،  یشپس  جنسیت  و  نوزادان    )تا ها  تعداد 

 از  پس   دهم  هفته  و وزن بدن )تا زایش(    از  پس   ششم  هفته

شد ثبت  هفتگی  صورت  به    بر نوزادان    جنسیت  .زایش( 

تعیین    ano-genital distance  مقایسه  و   مشاهده   اساس

 . (9) شد

تصادف  ها داده كامالً  طرح  صورت   افزارنرم  با   و   ی به 

تحلیل شدند  SAS 9.4  يآمار و  پ تجزیه  و  از    یش.  تجزیه 

اماري توزیع    ،تحلیل  بودن  كمّی  دادهنرمال  پیوسته   هاي 
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رویه با  خوراک  و  آب  مصرف  بدن،  وزن  ي  مانند 

UNIVARIAT    آزمون شد.    Shapro-Whilkو  بررسی 

با رویه آب و خوراک    مصرف  و  هاي مربوط به وزن بدنداده

GLM  در هر   نسبت جنسیتتفاوت    .شد  تحلیل  و  تجزیه

با آزمون   ( 1به    1)  50/0  :50/0نسبت  گروه در مقایسه با  

ي اسکوئر و مقایسه درصد نرزایی در هر گروه با رویه-كاي

Genmod با حداكثر  لجستیک رگرسیون صورت به وLog-

Liklihood  يمقایسه  و  Odd-Ratio   شد به    .آنالیز  نتایج 

 ( میانگین  استاندارد  خطاي  و  میانگین  (  SEMصورت 

معنی سطح  و  شد  گرفته    >05/0P  ،داريگزارش  نظر  در 

هاي مختلف با آزمون چند شد. مقایسه میانگین بین گروه 

 اي توكی انجام شد. دامنه
 

 نتایج

میاانگین و خطاااي اسااتاندارد اثاار تیمارهاااي مختلااف 

زن باادن طاای آب، خااوراک و و آزمایشاای باار مصاارف

شاده اسات. اثار تیماار،   درج  1مدت آزماایش در جادول  

هااي مااورد زماان بار فراسانجه×كنش تیمارزماان و بارهم

گاروه ساوم باا مصارف   ؛(>01/0Pدار باود )بررسی معنای

برابر نیااز پتاسایم در جیاره، باانترین و گاروه پانجم   سه

حااوي )  در جیاره و آب  برابار نیااز پتاسایم  ساهبا مصرف  

اندارد پتاسایم در غاذا و دو برابار نیااز پتاسایم مقدار اسات

هاااي كمتاارین مصاارف آب و خااوراک در گااروه در آب(

كاااه  باااا وجاااود ایااان ؛(>05/0Pآزمایشااای داشاااتند )

باود،   پانجمكمترین میانگین وزن بادن متعلاق باه گاروه  

باانترین  ،باا وجاود بیشاترین میازان مصارف خاوراکاما  

و در گااروه  نبااود 3میااانگین وزن باادن مربااوط بااه گااروه 

 (.>05/0Pشاهد ثبت شد )

  
  آب  یا  جیره  با  شده  تغذیه  هاي صحراییموش  در  بدن  وزن  و  آب  خوراک،  مصرف   (SEM)  میانگین  استاندارد  خطاي  ±  میانگین  -1جدول 

    پتاسیم.  سیترات  مختلف  سطوح  با  شده  سازيمکمل 

 (g)   بدن  وزن * * (g)وزن اولیه (ml) آب  مصرف (g)خوراک   مصرف * آزمایشی  هايگروه

 c495 c1250 165 a274 ( شاهد)  1  گروه

 b555 b1417 163 b267 2  گروه

 a568 a1500 164 d195 3  گروه

 d470 e1133 167 c256 4  گروه

 e421 f917 168 e188 5  گروه

 81/1 54/3 01/15 85/6 استاندارد   خطاي  میانگین

     داري معنی  سطح

 <001/0 95/0 <001/0 <001/0 تیمار  اثر

 <001/0 - <001/0 <001/0 آزمایش   هايهفته  اثر

 <001/0 - <001/0 <001/0  هفته×تیمار  اثر
a-f :آماري اختالف یکدیگر   با متفاوت، انگلیسی هاي بندواژه داراي هايدر هر ردیف، میانگین ( 05/0دارندP<.) 

  به   پتاسیم حاوي غذایی جیره ي تغذیه( 2(؛ شاهد ) نیاز   مورد پتاسیم ستانداردا  مقدار حاوي  پایه  غذایی جیره  يتغذیه( 1 شامل  آزمایشی هايگروه* 

  g/L22  يهمراه با آب حاو  یه پا  یره ج يتغذیه( 4%(؛   4/2)  نیاز برابر  سه  میزان  به   پتاسیم حاوي غذایی جیره  يتغذیه( 3  ؛%(  6/1) نیاز   برابر  دو میزان

سه برابر   ین)تام پتاسیم سیترات  مکمل g/L45  ياستاندارد همراه با آب حاو  یرهج ي تغذیه( 5 و( یمپتاس یازدو برابر ن  ین )تام پتاسیم سیترات مکمل

 .بودند(  یمپتاس یازن 
هاي  بود و بین گروه 155±87/1ها و ماده 175±76/1میانگین وزن اولیه نرها  است.ها در هر قفس میانگین وزن اولیه شامل وزن نرها و ماده **

 (.<0P/ 05)داري نداشتند نیمختلف اختالف مع

 

 

هاي آزمایش بر مصرف  كنش بین اثر تیمار و هفتهبرهم

تحت آزمایش    هاي صحراییموشخوراک، آب و وزن بدن  

نشان داده شده است. در    5  الی   1هاي  به ترتیب در نمودار

هفته جیرهبیشتر  تغذیه  آزمایش  حاوي  هاي   3و    2هاي 
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پتاسیم   نیاز  مورد  و  ت   موجببرابر  خوراک  مصرف  حریک 

میزان   به  پتاسیم  و    22افزودن  آب   45گرم  به  گرم/لیتر 

موجب كاهش مصرف آب و خوراک نسبت به گروه شاهد  

( طول    ؛(>05/0Pشد  در  بدن  وزن  تغییرات  وجود  این  با 

هاي مختلف در راستاي تغییرات مصرف خوراک نبود. هفته

پتاسیم  افزودن  كه  نخست  هفته  چهار  در  بجز  به    تقریباً 

در   بدن  وزن  افزایش  موجب  صحراییموشجیره   هاي 

آزمایشی  در سایر هفته  ؛شد  4و    2هاي  گروه تیمارهاي  ها 

شاهد   گروه  به  نسبت  بدن  وزن  كاهش    گردید موجب 

(05/0P<.) 

 

مختلف    هايهاي صحرایی طی هفتهتأثیر افزودن سطوح مختلف سیترات پتاسیم به خوراک و آب بر مصرف خوراک موش  -1نمودار 

هاي آزمایشی در  گروه  (.>05/0Pدارند )  داريمعنی  اختالف  یکدیگر  با  متفاوت،  انگلیسی  هايبندواژه  با  هايآزمایش. در هر هفته، میانگین

 مانده خوراک از مقدار اولیه محاسبه شد. اند. مصرف هفتگی خوراک با كسر كردن مقدار باقیمشخص شده  1جدول  

 
هاي مختلف آزمایش.  هاي صحرایی طی هفتهسطوح مختلف سیترات پتاسیم به خوراک و آب بر مصرف آب موش  تأثیر افزودن  -2نمودار 

  1هاي آزمایشی در جدول  گروه (.  >05/0Pدارند )  داريمعنی  اختالف  یکدیگر  با  متفاوت،  انگلیسی  هايبندواژه  با  هايدر هر هفته، میانگین

 مانده از میزان آب اولیه ارائه شده محاسبه گردید. ن آب باقیاند. آب مصرفی با كسر كردن میزاه مشخص شد



 

 

2شماره  - 15دوره   
 

1400پاییز و  زمستان   

63 

 

 
هاي مختلف هاي صحرایی طی هفتهتأثیر افزودن سطوح مختلف سیترات پتاسیم به خوراک و آب بر تغییرات وزن بدن موش  -3نمودار 

هاي آزمایشی در  گروه  (.>05/0Pدارند )  داريعنیم  اختالف  یکدیگر  با  متفاوت،  انگلیسی  هايبندواژه  با  هايآزمایش. در هر هفته، میانگین

 اند. مشخص شده  1جدول  

 

 
  هايبندواژه  با  هايهاي صحرایی. میانگیننرزایی موش  تأثیر افزودن سطوح مختلف سیترات پتاسیم به آب و خوراک بر درصد  -4نمودار 

. اند مشخص شده  1آزمایشی در جدول    هايگروه  (.>05/0Pدارند )  داريمعنی  اختالف  یکدیگر  با  متفاوت،  انگلیسی
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هاي صحرایی در مقایسه  نر به ماده در موش  نسبت جنسیتتأثیر افزودن سطوح مختلف سیترات پتاسیم به آب و یا خوراک بر    -5نمودار 

 اند. مشخص شده   1هاي آزمایشی در جدول  در نظر گرفته شد. گروه  >05/0Pدار در سطح  هاي معنی. اختالف1به    1با نسبت استاندارد  

 

توصیفی عمل  آمار  بر  آزمایشی  تیمارهاي  كرد  اثر 

صحراییموشتولیدمثل   جدول    هاي  در  آزمایش   2تحت 

است.   تعداد  گزارش شده  نظر  از  داد كه  نشان  تاج، ننتایج 

گروه عملتمام  آزمایشی  ضعیفهاي  به  كرد  نسبت  تري 

داشت هاي  گروه در    تولیدمثل   درصد كاهش.  ندگروه شاهد 

،  8/5)شاهد( به ترتیب    1نسبت به گروه    5تا    2مایشی  آز

افزودن    5/13و    9/1،  7/7 بود.  به  درصد  پتاسیم  سیترات 

آب  45میزان   لیتر  در  بیشترین    (5)گروه    گرم  موجب 

عمل در  زادآوري  كاهش  صحراییموشكرد  تحت   هاي 

در  .  شدآزمایش   نرزایی  درصد  بر  آزمایشی  تیمارهاي  اثر 

تنها تغذیه    ،شده است. بر اساس نتایج  نشان داده  4  نمودار

پتاسیم    سه سیترات  نیاز  افزیش  موجب  )گروه سوم(  برابر 

شد  معنی شاهد  گروه  به  نسبت  نر  نتاج  درصد  دار 

(05/0P<.)  مختلف  هاي گروه  در  نسبت جنسیت  تغییرات  

با  آزمایشی مقایسه    نشان  5  نمودار  در  50:50  نسبت  در 

مشخص  هماناست.    شده  داده كه  گروه    ،استطور  تنها 

 نسبت جنسیت سوم )تغذیه سه برابر نیاز پتاسیم( توانست  

 . ( >05/0P) دچار انحراف كندرا از نسبت استاندارد 

 
 هاي صحرایی. كرد تولیدمثلی موشمار توصیفی اثر افزودن سطوح مختلف سیترات پتاسیم به خوراک و آب مصرفی بر عملآ  -2جدول 

 تأثیر بر تعداد نتاج ماده   نوزادان  تعداد نر   نوزادان  تعداد ادان نوز  تعداد  جمع * گروه آزمایشی

 - 53 51 104 )شاهد(   1گروه  

 %  8/5  میزان  به  كاهش 42 56 98 2گروه  

 %  7/7  میزان  به  كاهش 38 58 96 3گروه  

 %  9/1  میزان  به  كاهش 50 52 102 4گروه  

 %  5/13  میزان  به  كاهش 41 49 90 5گروه  
  به  پتاسیم  حاوي   غذایی   جیره  يتغذیه(  2(؛  شاهد)  نیاز  مورد   پتاسیم  استاندارد  مقدار  حاوي   پایه  غذایی  جیره  ي تغذیه(  1  شامل  ی آزمایش  هاي گروه  *

  g/L22   يهمراه با آب حاو  یه پا   یرهج  يتغذیه(  4%(؛    4/2)  نیاز  برابر  سه  میزان  به  پتاسیم  حاوي  غذایی   جیره  يتغذیه(  3  ؛%(  6/1)  نیاز  برابر  دو  میزان

سه برابر    ین)تام  پتاسیم  سیترات  مکمل  g/L45   ياستاندارد همراه با آب حاو  یرهج  ي تغذیه(  5  و(  یمپتاس  یازدو برابر ن  ین)تام  پتاسیم  سیترات  مکمل

 .بودند(  یمپتاس یازن 
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 بحث

جنسی اهمیت گونه  تتعیین  به  توجه  با  مختلف  هاي 

می دیگر  جنس  به  نسبت  جنس  اهمیت یک  حائز  تواند 

راي نمونه، در انسان گاهی فرزند دختر و گاهی پسر  باشد. ب

می داده  گوسالهترجیج  شیري،  گاو  صنعت  در  هاي  شود. 

ماده به دلیل اهمیت تولید شیر، نسبت به گوساله نر كه در  

میها  زمینه بیشتر   استفاده  گوشت  تولید  در    شود،براي 

این    خصوص. در  هستنداولویت   نیز  آزمایشگاهی  حیوانات 

  ته به گونه و شرایط ممکن است متفاوت باشد، موضوع بس

جنس نر، شاید به دلیل عدم تغییرات  هازمینه در بیشتر  اما

ماده   جنس  در  كه  آبستنی  و  فحلی  با  مرتبط  هورمونی 

آزمایشمشاهده می انجام  براي  براي   ؛اولویت داردها  شود، 

اولویت  هاي صحراییموشنمونه در خصوص    پژوهشگران ، 

استفاده   است.  اغلب  نر  جنس   مواد  از  بعضی  مصرفاز 

-تأثیر  جنین  جنسیت  تعیین  در  بارداري  دوران  در  غذایی 

-می   معدنی  مواد  برخی  از   استفاده  براي نمونه.  است  گذار

  صورت هب  را   ماده  به  نر   شده   متولد   نوزادان  نسبت  تواند

  باور  یک  (.11و    4)  دهد  تغییر   50:50  نسبت  از  داريمعنی

)سدیم    شور  كمی  غذاهاي  وردنخ  كه  دارد  وجود  قدیمی 

درصد  باعث  بان(   عنوان   همچنین  ،شودمی  نرزایی  افزایش 

هاي ماده  موش  دسترس  در   غذاي  مقدار  اگر  است كه  شده

-آن  دسترس  در  همیشه  غذا  اگر  و   كاهش   نرزایی  باشد،  كم

   (.2) یابدمی  افزایش  نرزایی باشد،  ها

افزودنپژوهش  این  در   سیترات   اثر  مختلف  سطوح 

خوراک  پتا یا  و  آب  به  صحراییموشسیم  نسبت    بر  هاي 

نرزایی  جنسیت شد.  و    نشان  حاضر  پژوهش   نتایج  مطالعه 

 حد  برابر  سه  میزان  به  غذایی  جیره  پتاسیم   افزایش   كه  داد

هاي موش  نرزایی  دارمعنی  افزایش  موجب  استاندارد

شاهد    صحرایی گروه  به  معنی  .دوشمینسبت  دار  تغییر 

ه سوم در مقایسه با نسبت استاندارد  در گرو نسبت جنسیت

  گروه  هاي صحراییموشي  جیرهنیز نشان داد كه    1به    1

بر   توجهی  قابل  اثر  است.  نسبت جنسیتسوم   این  داشته 

  داشت  مطابقت  شده   انجام  هاي پژوهش   سایر  نتایج   با  یافته

وجود،  (.14و  12  ،9  ، 2  ،1) این  در    Iriyantiو    Saleh  با 

  و   كلسیم   پتاسیم،   سدیم،   هايونی  افزودن  با  2010سال  

نسبت   در  يتغییر  هامرغ  غذایی  هايجیره  به  منیزیم

-موافق با یافته  اما   ،(12)  نکردند  گزارش  هاجوجه  جنسیت

گزارش پژوهش،  این  نشان  هاي  كه  دارد  وجود  هایی 

افزایشمی جیره  و   سدیم  هايیون  دهد    تغییر   در  پتاسیم 

  امستره  و  خرگوش  در  نرزایی   افزایش  و  جنسیت

است   اثرگذار   تأثیر  ،همچنین  ،(7  و6  ،5  ،4)آزمایشگاهی 

  افزایش  و  جنسیت  تغییر  در   منیزیم  و   كلسیم   هايیون

است  آزمایشگاهی  هامسترهاي  زایی ماده شده  گزارش   نیز 

(3  .)Oun   سال    همکاران  و كه    2016در  دادند  نشان 

  آشامیدنی  آب به درصد 1 میزان به  پتاسیم  و  سدیم افزودن

  و  درصد 81/56 میزان به  نرزایی موجب راییهاي صحموش

 میزان   به  زاییماده  موجب  منیزیم  و  كلسیم  افزودن  نیز

و    Vahidiپژوهشی مشابه،    در  ؛ (9)  شودمیدرصد    79/60

Sheikhha    ترتیب زایی را بهدرصد نر و ماده  2007در سال

 .  (14) گزارش كردند%  5/59 و% 48/55

  نسبت جنسیت  تغییر بر مختلف  عوامل اثر سازوكارهاي 

ولی   نشده   مشخص  كامل   طوربه   دلیل  است   ممکن  است، 

ایجاد كرده    ماده   مثل   تولید  دستگاه  بر   آن تأثیري باشد كه

موجب     حاوي  هاياسپرم  تحرک  كاهش  یا   افزایش و 

ماده   كروموزوم یا  و  )می  تخمک  سمت  به  نر    ، (9شود 

است ممکن  شده  ایجاد  تغییرات   به   اسپرم  نفوذ  همچنین 

تسهیل  کتخم  درون   با   هايرویان  ماندن  زنده  یا   و  را 

نشان داده  (.  13  و  2)  ییر دهدتغرا    XY  یاو    XX  كروموزوم

كاهش  كه  است    به   ظرفیتی  تک  هايكاتیون  نسبت  شده 

  كاهش   موجب  غذایی  جیره  در  ظرفیتی  دو  هايكاتیون

  و  رحم  استراز  دي  كولین  فسفریل  گلیسیریل  آنزیم   فعالیت

  و   مختلف  پستانداران  در(.  2)ددگرمی  زاییماده  افزایش

ماده    جنس  غذایی  جیره  هايیون  غلظت  در  تغییر  انسان،

جنسیت  روي  تواند می  آمیزش  از  پیش  نوزادان   تنسبت 

  سدیم،   حاوي  غذایی  هايجیره  همچنین  ،بگذارد  تأثیر

  شودمی  رحم  pH  افزایش  باعث   روي  و   آهن   فسفر،   پتاسیم، 

داده شده  .  ( 8و    1)   دارند  نرزایی  در  موثري  نقش   و نشان 

كه   می  هايیون  بین  تعادلاست  برمختلف    بیان  تواند 

اسپرم  تخمک  سطحی  هايگیرنده با  آن  اتصال  هاي  و 

اثرگذار باشد  ماده  یا  نر و    میزان  كه. زمانی حاوي كرموزوم 

كلسیم  جیره  پتاسیم  و  سدیم و  بان  ماده  جنس    و   غذایی 

 اسپرم   شتربی  جذب  به  هاتخمک  دیواره  باشد،  پایین  منیزیم

  كلسیم   میزان  كههنگامی  دارد وتمایل    Y  كروموزوم  حاوي

به  باشند،   پایین  پتاسیم   و   سدیم   و   بان   منیزیم   و   تمایل 

می  X  هاياسپرم  جذب بیشتر  (.10و    9،  1)  یابد افزایش 

-بررسی اثر تغییر یون  هاي انجام شده در خصوصپژوهش
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بر   جیره  جنسیتهاي   اثرات   بررسی  به  تنها  ،نسبت 

بر  هايیره ج جنسیت  تغییر  مختلف   و  اندپرداخته  نسبت 

خصوص در  دقیقی    جمله  از  ها آن  جانبی   عوارض  گزارش 

  و   آب  مصرف  بدن،  وزن  رشد،   عملکرد  بر   منفی  تأثیر

در دسترس نیست. در پژوهش   مثل تولید عملکرد  و خوراک

  و   غذایی  جیره  به  پتاسیم  افزودن  كه  شد  مشخص  حاضر،

  افزایش و    نسبت جنسیتبر    أثیرت  وجود   با  آشامیدنی   آب

  و   2  هايگروه   در  آب  و  غذا  مصرف  افزایش  موجب  نرزایی،

  ، اول  مورد  در.  شد  5  و  4  هايگروه   در   مصرف  كاهش   و  3

  دوم   مورد  در   و  غذا  حد  از  بیش   شدن  شور  علتهب  احتمانً

نتایجی    ، آشامیدنی   آب  شدن  تلخ   و   شور  علتهب چنین 

است شده    تحت  هاي وه گر  تمام  در  همچنین  ،حاصل 

 میزان  نیز  و  ماده  و  نر  مولدین  وزن  میانگین  ،آزمایش

وجود   .(2  جدول)  یافت  كاهش  تولیدمثل با  وزن  كاهش 

ي  نشان دهنده  3و    2هاي  افزایش مصرف خوراک در گروه 

كاهش ضریب تبدیل مصرف خوراک است. نکته قابل توجه 

دار درصد نتاج نر  رغم افزایش معنی دیگر این است كه علی

نسبت به گروه شاهد، با در نظر گرفتن كاهش    3ر گروه  د

در یک  درصدي در تعداد نتاج متولد شده از این گروه،  7/7

  3و در گروه    51تعداد نرهاي گروه شاهد    ،بازه زمانی برابر

هاي از جنبه اقتصادي و هزینه  ، بنابراینمورد رسید  58به  

كامکمل گرفتن  نظر  در  با  و  كارگري  نیروي  و  هش  سازي 

میعمل نظر  به  رشد،  تغذیه  راهاز    استفاده  ، رسدكرد  كار 

به بیشتري  احتیاط  با  باید  شود.پتاسیم  بسته  نتایج    كار 

پژوهش حاضر نشان داد كه افزایش سطح پتاسیم جیره به  

خوراک   در  نیاز  برابر  صحراییموشسه  موجب   ،هاي 

  50/0به    50/0از نسبت استاندارد    نسبت جنسیتانحراف  

كرد  با این وجود كاهش عمل  ؛یش درصد نرزایی شد افزاو  

وزن و  رشد  روند  كاهش  همچنین  و  در  تولیدمثل  گیري 

صحراییموش آزمایش  هاي  بهتحت  توصیه   استفاده  ، 

مواجه میرا    معدنی   ماده   این  از  مستمر   ولی   ، كند با شک 

مقطعی به  روش  این  از  لزوم  مواقع  در  توانمی صورت 

با    ، كرد  استفاده آسیبهمچنین  ایجاد  امکان  هاي  توجه 

كبدي و كلیوي در شرایط استفاده از سطوح باني سیترات  

می پیشنهاد  آثار    هایی پژوهششود  پتاسیم،  خصوص  در 

 این تركیب بر سالمت حیوانات انجام شود. 

 

 

 قدردانی و تشکر 

همکاران بخش تولید و پرورش    از  مقاله  این  نویسندگان

تحق موسسه  آزمایشگاهی  سرم  حیوانات  و  واكسن  یقات 

 . آورندبه عمل می را قدردانی  و تشکر كمال سازي رازي

 

 منابع 

اثر ،  حسینی  -1 ابراهیم؛   رازک  گل   الکلی   عصاره  سید 

(Humulus lupulus L.  ) جنسیت   بر   ت نسبت 
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     Change in sex ratio of some species such as rat due to the greater use of one sex is noted. The aim of this 

research was to investigate the effect of adding different levels of potassium citrate to water and feed on sex ratio 

of laboratory rats. Fifty female wistar rats and 25 males were randomly divided into 5 experimental groups and 

fed diets or water supplemented with different levels of potassium citrate from 20 days before to 10 days after 

mating. During the experiment period and 10 weeks after mating, weekly water and feed intake were measured 

and number of neonates and their gender were recorded. Potassium citrate increased percentage of male neonates 

in all the treated groups; but only the rates that dietary consumed three-fold higher than the potassium 

requirements showed significant difference compared to the control group and the sex ratio changed (P <0.05). 

The mean body weight in all treated rats was lower than the control group. Addition of potassium citrate to the 

diets and water caused 1.9 to 13.5% decrease in reproductive performance in the supplemented groups compared 

to the control group. Although potassium supplementation increased percentage of male rat neonates, because of 

the reduced reproductive performance of the colony and the reduction in body weight, the continuous 

administration of potassium in diet is not recommended; but, when it is required, potassium can be implemented 

during short period of time. 
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