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فصل دهم و یازدهم :اين دو فصل از کتاب به صورت کلی به دو
موضوع اسپرمگیری و ارزيابی اسپرم اشاره دارد و مطالبی مانند رنگ-
آمیزی اسپرم ،غلظت و شمارش آنها و همچنین به بیان روشهای
محاسبه غلظت اسپرم میپردازند.
فصل دوازدهم :فصل پايانی بخش اول کتاب است که بیماریهای
قهابهل انتقال از طريم منی را دسهههتهبندی و مورد بحث قرار داده
است.
* تا به اينجا ،يعنی فصهل اول تا دوازدهم ارائه شده در اين
کتاب حول محور تلقیح مصهنوعی است و از فصل سیزدهم تا فصل
هجدهم در رابطه با ساير فناوریهای کمک باروری میباشد؛ که در
ادامه در رابطه با فصلهای عنوان شده توضحاتی ارائه خواهد شد:

فصل اول :در رابطه با تاريخچۀ تلقیح مصنوعی در ايران و همچنین
به بیان مزايا و معايب اين روش میپردازد.

فصل سیزدهم :انتقال رويان اولین فناوری کمک باروری میباشهد
که در اين کتاب در رابطه با آن بحث شههده اسههت .در اين فصههل
همچنین به موضهههوعاتی همچون اخذ رويان ،ارزيابی و طبقهبندی
رويانها و فرايند انتقال آنها پرداخته شده است.

فصل دوم :در مورد آناتومی دستگاه تولیدمثلی دام ماده،
تخمکگذاری و نیز برخی هورمونهای مؤثر بر آن صحبت میکند.

فصل چهاردهم :مطالب اين فصل دربارۀ انجماد رويان و روشهای
انجمادسهههازی (روش انجماد آهسهههته و پروتکل انجماد سهههريع يا
شیشهسازی ) )(Vitrificationاست.

و نیز وسايل کمکی برای بهبود فحليابی است.

فصلل پانزدهم :به بیان چگونگی لقاح و تولید رويان آزمايشگاهی
میپردازد ،همچنین در رابطهه بها کهاربردهها و مراحهل انجام لقاح
آزمايشگاهی اطالعاتی در اختیار خواننده قرار میدهد.

فصل سوم :توجه و تمرکز اين فصل به مسئله فحليابی ،عالئم آن

فصل چهارم :زمان مناسب تلقیح و فواصل زايمانی بخش عمده
موضوعات مورد بررسی در اين بخش میباشند.
فصل پنجم :اين فصل مبحث همزمانسازی فحلی و تخمکگذاری
را بررسی میکند و برنامههای مربوط به همزمانسازی آنها مانند
 Targeted breedingو يا اووسینک را توضیح میدهد.
فصل ششم :مراحل و مالحضات آمادهسازی منی برای استفاده در
تلقیح مصنوعی در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است.
فصل هفتم :مبحث استفاده از اسپرم منجمد برای تلقیح مصنوعی
در گاو ،عنوان اصلی اين فصل است که مراحل آمادهسازی اسپرم و
در پايان نحوۀ انجام تلقیح مصنوعی گاو با استفاده از اين نوع اسپرم
توضیح داده میشود.
فصل هشتم :اصول نگهداری و ذخیرهسازی اسپرم و همچنین
کمکهای اولیه در هنگام بروز سوانح را مورد بررسی قرار میدهد.
فصل نهم :از فصلهای به نسبت طوالنی (حجم باالی) کتاب است
و در رابطه با آناتومی و فیزيولوژی دستگاه تولیدمثلی دام نر ،تنظیم
دمای بیضههه ،اندوکرينولوژی دام نر ،اسههپرماتوژنز ،منی و اسههپرم و
همچنین انتقال اسپرم صحبت میکند.

فصلل شلانزدهم :در اين فصههل به آخرين فناوری کمک باروری
يعنی همهاننهدسهههازی (کلونینهگ) پرداختهه میشهههود .تاريخچه
همانندسههازی ،اهداو و اهمیت همانندسههازی ،اسههاو مولکولی و
بیولوژی همانندسازی و  ...از عناوين اين فصل هستند.
فصل هفدهم :عنوان کلی اين فصل "حیوانات تراريخته" است .در
ابتدا به تعريف حیوانات تراريخته اشههاره و سههپس در مورد چرايی
تولید آنها صحبت میکند .در ادامه به کاربردها و خدمات حیوانات
تراريخته در سه بخش کشاورزی ،پزشکی و صنعتی میپردازد.
فصل هجدهم :فصل پايانی کتاب است که میتوان از آن به عنوان
کوتاهترين فصهل نیز ياد کرد .در اين فصههل به موضههوع اسپرمهای
تعیین جنسیت شده پرداخته شده است.
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