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  الخالصة

  
وصفار غدة البصلة االحليلية  اتأنزيمللتداخل بين تقليل االثر السلبي اجريت ھذه الدراسة لمعرفة تاثير طريقة جمع السائل المنوي في 

في ھذه الدراسة استخدم خالل عملية تخفيف وحفظ السائل المنوي لذكور الماعز بوجود ثالث تراكيز مختلفة من صفار البيض. البيض 
مرة واحدة في االسبوع  السائل المنوي ت عيناتقسمت الى مجموعتين (خمسة ذكور لكل مجموعة). جمعاذ رة من ذكور الماعز، عش

 القذف حيوانات المجموعة الثانية باستخدام محفزومن من حيوانات المجوعة االولى باستخدام المھبل الصناعي،  ولمدة اربعة أسابيع
و  ١٠، ٥ من صفار البيض ثالث تراكيز مختلفةواضافة  ترات الصوديومسل المنوي باستخدام مخفف الكھربائي. خففت عينات السائ

 م ولمدة ثالثة ايام. استخدمت منظومة تحليل النطف بمساعدة الحاسوب° ٥بدرجة  السائل المنوي المخفف%. حفظت عينات ٢٠
Computer Assisted Sperm Analysis  وبرنامج تحليل السائل المنوي®Sperm Class Analyzer .اعتمدت  لتحليل عينات السائل المنوي

مقدار السرعة  نسبة النطف المتحركة، ونسبة النطف المتحركة حركة تقدمية، حركة النطف كمعيار رئيسي في ھذه الدراسة، اذ تم حساب
اظھرت النتائج ان جميع معايير حركة  ة للراس.الخطية، و مقدار معدل السرعة، و مقدار السرعة الخطية المنحنية، وشدة الحركة الجانبي

النطف وتحت مختلف تراكيز صفار البيض كانت اعلى وبشكل معنوي في العينات المجموعة باستخدام المھبل الصناعي عن تلك 
ت التي جمعت في العينا نسبة النطف المتحركة، ونسبة النطف المتحركة حركة تقدميةوكانت المجموعة باستخدام المحفز الكھربائي. 

%، في حين كانت معايير الحركة ھذه اعلى بوجود صفار البيض بنسبة ١٠باستخدام المھبل الصناعي اعلى بوجود صفار البيض بنسبة 
كان الفرق اكثر وضوحا" في مقدار فقد % في العينات التي جمعت باستخدام التحفيز الكھربائي. اما معايير حركة النطف االخرى ٥

، اذ كان اعلى في العينات التي جمعت باستخدام المھبل الصناعي. كما لوحظ ارتفاع المنحية وشدة الحركة الجانبية للراس السرعة الخطية
كل من مقدار السرعة الخطية، ومقدار معدل السرعة، ومقدار السرعة الخطية المنحية عند اليوم الثاني من الحفظ مقارنة مع مقدار ھذه 

يستنتج من % في العينات التي جمعت باستخدام المھبل الصناعي. ١٠عند التخفيف بمخفف نسبة صفار البيض فيه  المعايير في اليوم االول
ونسبة الدراسة الحالية ان لطريقة الجمع تاثير واضح على قابلية تخفيف وحفظ السائل المنوي لذكور الماعز. وان استخدام المھبل الصناعي 

  بھا لتخفيف وحفظ السائل المنوي للماعز.ھي التي ينصح % من صفار البيض ١٠
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Abstract 
 

The study was conducted to evaluate the effect of semen collection method for reduction of the deleterious interaction 
between the enzymes of bulbourethral gland and egg yolk during the dilution and storage of buck semen by three different 
level of egg yolk. Ten bucks were used in this study; the bucks were divided into two groups (five bucks in each group). 
Semen samples were collected once a week for four weeks from the bucks in first group using an artificial vagina, and from 
the animals in second group using an electroejaculator. The collected semen samples were diluted with sodium citrate extender 
with three different level of egg yolk (5, 10 and 20%). Extend semen samples were stored at 5 °C for three days. Computer 
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assisted sperm analysis and Sperm Class Analyzer® were used for evaluation of the buck semen samples. Sperm motility 
parameters were evaluated which includes; percentage of motile sperm, percentage of progressive motile sperm, the value of 
the linear velocity (VSL), the value of the average velocity (VAP), the value of the curvilinear velocity (VCL), and the 
amplitude of lateral movement of the head (ALH). Results showed that all sperm motility parameters under the different level 
of egg yolk in semen samples that collected by artificial vagina were significantly higher than those which collected by 
electroejaculator. The percentage of motile sperm and progressive motile sperm of samples that collected by artificial vagina 
were higher at 10% of egg yolk, while these motility parameters were higher at 5% of egg yolk for semen samples that 
collected by electroejaculator. The differences between the two methods of semen collection in VCL and ALH were clear and 
the values were higher in samples that collected using the artificial vagina. The values of VSL, VAP and VCL of semen 
samples that collected by artificial vagina were higher at the second day than first day of semen storage under 10% of egg 
yolk. In conclusion, there are effects of the semen collection method on ability of dilution and storage of buck semen, and 
using of artificial vagina and 10% of egg yolk is recommended for buck semen dilution and storage.  

 

Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs  
  

  المقدمة
  

يعد الماعز من الحيوانات المھمة التي تربى في العراق 
تتطلب عملية و لغرض انتاج اللحم والحليب بالدرجة االولى.

النھوض بانتاجية ھذا النوع من الحيوانات ادخال بعض 
التحسينات الوراثية للوصول الى ساللة ذات صفات انتاجية 

ي مجال التحسين ومن اھم الطرائق واسرعھا المتبعة ف عالية.
الوراثي ھو انجاح عملية التلقيح الصناعي وتطبيقھا على نطاق 

 واسع.
يعد التلقيح االصطناعي أحد التقنيات الحيوية التي يمكن أن 
تساعد في تطوير أنتاج الماعز وتحسينه، وان جودة السائل 
المنوي القاعدة األساسية لنجاح برنامج التلقيح االصطناعي 

ثي وتساعد نوعية السائل المنوي في اختيار والتحسين الورا
ان ، كما األفضل من ذكور الماعز المعدة للتلقيح االصطناعي

نجاح التلقيح االصطناعي يعتمد على عدد النطف الالزمة لكل 
  ).١ووقت التلقيح ( تلقيحه وعلى نوعية السائل المنوي

تشمل خطوات التلقيح الصناعي؛ جمع السائل المنوي، 
. ويعد تخفيف السائل المنوي من الخطوات الحفظالتخفيف، 

المھمة اذ يضاف صفار البيض الى المخففات وذلك الحتوائه على 
التي لھا دور مھم في حماية  lipoproteinالبروتينات الدھنية 

النطف من صدمة البرد اثناء حفظ السائل المنوي المبرد او 
  ).٢المجمد (

ة التلقيح الصناعي في ان العقبة الرئيسة التي تواجه عملي
الماعز ھو النجاح في تخفيف السائل المنوي، اذ تحوي بالزما 

بينت ، حيث السائل المنوي على عوامل تتداخل مع عملية التخفيف
الدراسات ان افرازات غدة البصلة االحليلية ھي التي توثر سلبيا 

اذ تحوي افرازات ھذه الغدة انزيم )، ٣( في عملية التخفيف
phospholipase A  او مايطلق عليهegg yolk coagulating 

enzyme  يعمل على تحلل الذيegg yolk phospholipids  وانتاج
lysophospholipids  مثلlysolecithins  التي يكون لھا تاثير سام

 .)٤( وقاتل للنطف

للتخلص من التاثير السلبي عدة  اجريت دراساتلقد سبق و
في  ،البصلة االحليليةغدة زات افرالالنزيمات المتواجدة في 

غسل بطريقة الطرد المركزي ومقدمتھا ازالة بالزما السائل 
استخدام تراكيز مختلفة من صفار البيض أيضا" )، و٧- ٥( لنطفا
  ). ١١،١٠مختلفة (باضافات )، او استخدام مخففات ٨،٩(

تاثيرات سلبية من خالل  اان ازالة بالزما السائل المنوي لھ
النطف وكذلك فقدان فائدة افرازات الغدة  حيوية تاثيرھا على

 في حماية النطفالتي لھا دور الحوصلية وغدة البروستات 
   .)٧( وحيويتھا وانتقالھا داخل القناة التناسلية االنثوية

ھذه الدراسة لمعرفة تاثير طريقة جمع السائل لقد صممت 
البصلة  غدة اتأنزيمللتداخل بين تقليل االثر السلبي المنوي في 

وصفار البيض خالل عملية تخفيف وحفظ السائل االحليلية 
المنوي لذكور الماعز بوجود ثالث تراكيز مختلفة من صفار 

  البيض.
  

  المواد وطرائق العمل
  

  الحيوانات
اجريت ھذه الدراسة على عشرة من ذكور الماعز، تراوحت 

سنوات، متواجدة في حقل كلية الطب  ٣-٢,٥أعمارھا بين 
قسمت حيوانات  ري تحت الظروف الغذائية واالدارية نفسھا.البيط

الدراسة الى مجموعتين (كل مجموعة ضمت خمسة من ذكور 
  الماعز).

  
  جمع السائل المنوي

بمعدل قذفة واحدة في االسبوع جمعت عينات السائل المنوي 
من حيوانات المجوعة ولمدة اربعة اسابيع متتالية، اذ تم الجمع 

م المھبل الصناعي، اما حيوانات المجموعة الثانية االولى باستخدا
فتم جمع السائل المنوي باستخدام محفز القذف الكھربائي 

Electroejaculator . في كال المجموعتين نقلت العينات بعد الجمع
  م.° ٣٧مباشرة إلى حمام مائي بدرجة 
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 السائل المنويوحفظ تخفيف 
باستخدام مخفف  تم تخفيف السائل المنوي في ھذه الدراسة

ذ تم تحضير إسترات الصوديوم مع الكلوكوز وصفار البيض. 
 ٢,٩المحلول الرئيسي للمخفف المكون من سترات الصوديوم 

غم،  ٠,٠٦٨غم، والبنسلين  ١,٣غم، والكلوكوز 
مل من  ١٠٠غم، اذيبت ھذه المكونات بـ  ٠,١والستربتومايسين 

لول الى ثالثة اقسام الماء المقطر. بعد ذلك تم تقسيم ھذا المح
و  ١٠، ٥واضيف اليھا صفار البيض بثالثة تراكيز مختلفة 

م ولمدة ° ٥بدرجة تم حفظه  المنويبعد تخفيف السائل %. ٢٠
  ثالثة ايام. 

  
  تقييم السائل المنوي

منظومة لذكور الماعز  لتحليل عينات السائل المنوياستخدم 
 Computer Assisted Sperm النطف بمساعدة الحاسوبتحليل 

Analysis  المكونة من االجھزة التي شملت المجھر والحاسوب
 )microptic s.l., Barcelona, Spainوكاميرة الفيديو الرقمية (

 ,®Sperm Class Analyzer® (SCAوبرنامج تحليل السائل المنوي 
v.4.2) .اذ حركة النطف كمعيار رئيسي في ھذه الدراسة تاعتمد ،

نسبة ؛ موعة من معايير الحركة التي شملتمجتم حساب واعتماد 
نسبة النطف المتحركة  .of motile sperm %النطف المتحركة 

مقدار السرعة  .of progressive motile sperm % حركة تقدمية
 VSL) (microns/sec.( The value of the linearالخطية (
velocity .) مقدار معدل السرعةVAP) (microns/sec.(The 

value of the average velocity.  مقدار السرعة الخطية المنحنية
)VCL) (microns/sec.(The value of the curvilinear velocity. 

 ALH) (microns/sec.(Theشدة الحركة الجانبية للراس (
amplitude of lateral movement of the head.   

  
  التحليل اإلحصائي

بعد التخفيف والحفظ  نتائج معايير حركة النطف قورنت
 Two Way Analysis of الثنائي استخدام تحليل التباينب

Variance وفي حال ظھور اختالفات معنوية بين المجاميع ،
لتثبيت  Duncan’s Multiple Range Testاستخدم اختبار دنكن 

تم تطبيق التحليـالت االحصـائية . مواضع االختالف بين المجاميع
 Sigmastat Jandelتحليل االحصائي باستخدام برنامج ال

Scientific Softwaer (V3.1) المعنوية  مستوى. وتم اعتماد
P<0.05 .بوصفه حداً أدنى للفروقات المعنوية  

  
  النتائج
  

سبة النطف المتحركة ونسبة النطف ن ١الشكل يوضح 
المتحركة حركة تقدمية في عينات السائل المنوي المجموعة لمرة 

ع باستخدام المھبل الصناعي والمحفز الكھربائي واحدة في االسبو
و  ١٠، ٥بعد تخفيفھا بمخففات تحوي ثالث تراكيز مختلفة (

م لمدة ثالثة ° ٥%) من صفار البيض وحفظھا بدرجة حرارة ٢٠
  ايام. 

 نسبة النطف المتحركة

  كة حركة تقدميةنسبة النطف المتحر
  

: نسبة النطف المتحركة ونسبة النطف المتحركة حركة ١الشكل 
تقدمية في عينات السائل المنوي المجموع لمرة واحدة في 

) والمحفز الكھربائي AVاالسبوع باستخدام المھبل الصناعي (
)EE) ١٠، ٥) بعد تخفيفھا بمخففات تحوي ثالث تراكيز مختلفة 

م لمدة ° ٥وحفظھا بدرجة حرارة %) من صفار البيض ٢٠و 
  ثالثة ايام.

  
) في كل من نسبة النطف P<0.05لقد تبين وجود فرق معنوي (

المتحركة ونسبة النطف المتحركة حركة تقدمية بين عينات السائل 
المنوي المجموعة باستخدام المھبل الصناعي عن تلك المجموعة 

ند التخفيف باستخدام المحفز الكھربائي، اذ لوحظ ھذا الفرق ع
م. ولم يظھر لتركيز ° ٥وكذلك خالل ايام الحفظ بدرجة حرارة 

صفار البيض اي تاثير على نسبة النطف المتحركة ونسبة النطف 
المتحركة حركة تقدمية عند تخفيف وحفظ عينات السائل المنوي 
المجموعة باستخدام المھبل الصناعي، في حين كان التاثير معنويا 

)P<0.01ف العينات المجموعة باستخدام المحفز ) عند تخفي
%. ٢٠خصوصا عند استخدام صفار البيض بنسبة الكھربائي 

نسبة النطف المتحركة، ونسبة النطف المتحركة حركة وكانت 
في العينات التي جمعت باستخدام المھبل الصناعي اعلى  تقدمية

%، في حين كانت معايير الحركة ١٠بوجود صفار البيض بنسبة 
% في العينات التي ٥ى بوجود صفار البيض بنسبة ھذه اعل
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نسبة النطف جمعت باستخدام التحفيز الكھربائي. كما لوحظ ان 
المتحركة حركة تقدمية كانت اكثر تاثرا" من نسبة النطف 
المتحركة اثناء التخفيف والحفظ بتغير طريقة الجمع واختالف 

  نسبة صفار البيض في المخفف.
مقدار السرعة ايير حركة النطف (نتائج مع ٢الشكل يعرض 

، ومقدار السرعة VAP، ومقدار معدل السرعة VSLالخطية 
) ALH، وشدة الحركة الجانبية للراس VCLالخطية المنحية 

لعينات السائل المنوي المجموعة لمرة واحدة في االسبوع 
باستخدام المھبل الصناعي والمحفز الكھربائي بعد تخفيفھا 

%) من ٢٠و  ١٠، ٥تراكيز مختلفة (بمخففات تحوي ثالث 
. اظھرت النتائج ان جميع المعايير وتحت مختلف صفار البيض

) في P<0.05تراكيز صفار البيض كانت اعلى وبشكل معنوي (
العينات المجموعة باستخدام المھبل الصناعي عن تلك المجموعة 
باستخدام المحفز الكھربائي، وكان الفرق اكثر وضوحا" في 

وشدة الحركة الجانبية للراس  VCLرعة الخطية المنحية مقدار الس
ALH اما عند مقارنة معايير الحركة ھذه في العينات المخففة .

بمخففات ذات تراكيز مختلفة من صفار البيض فلم تظھر النتائج 
فروقات معنوية سواءا" للعينات المجموعة باستخدام المھبل 

ز الكھربائي، رغم وجود الصناعي او التي جمعت باستخدام المحف
انخفاض تدريجي في مقدار ھذه المعايير بزيادة تركيز صفار 
البيض خصوصا" في العينات التي جمعت باستخدام المھبل 

الصناعي.
   

  ).microns/sec( VSLالخطية  مقدار السرعة  ).VCL )microns/secمقدار السرعة الخطية المنحية 

  ).microns/sec( ALHشدة الحركة الجانبية للراس   ).VAP )microns/secمقدار معدل السرعة 

باستخدام المھبل الصناعي والمحفز : نتائج معايير حركة النطف لعينات السائل المنوي المجموعة لمرة واحدة في االسبوع ٢الشكل 
) بين المھبل الصناعي P<0.05* وجود فرق معنوي ( .الكھربائي بعد تخفيفھا بمخففات تحوي ثالث تراكيز مختلفة من صفار البيض

 والمحفز الكھربائي.
  

نتائج معايير حركة النطف المعتمدة في الدراسة  ٣الشكل يبين 
جموعة لمرة واحدة في االسبوع الحالية لعينات السائل المنوي الم

باستخدام المھبل الصناعي بعد تخفيفھا بمخففات تحوي ثالث 
م لمدة ثالثة ° ٥تراكيز مختلفة من صفار البيض وحفظھا بدرجة 

. اظھرت النتائج عدم تاثر معايير حركة النطف عند التخفيف ايام
رغم مالحظة االنخفاض بتراكيز مختلفة من صفار البيض 

في مقدار ھذه المعايير بزيادة تركيز صفار البيض. اما التدريجي 
فاختلف  م لمدة ثالثة ايام° ٥خالل مدة حفظ السائل المنوي بدرجة 

* * *
                                                * 

                           *  
      * 

                              *               * 
      *                                                   *  

                            *  
       * 
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مقدار السرعة (مسار معايير النطف، فالمعايير الثالثة االولى 
، ومقدار السرعة VAP، ومقدار معدل السرعة VSLالخطية 

الثاني من الحفظ ثم ارتفعت في اليوم  )VCLالخطية المنحية 
عادت لتنخفض مرة ثانية خصوصا في العينات المخففة مع نسبة 

شدة الحركة الجانبية % من صفار البيض، اما المعيار الرابع (١٠
) في اليوم الثاني P<0.05() فكان انخفاضه معنويا ALHللراس 

من الحفظ مع التراكيز الثالثة من صفار البيض ثم استمر 
   م الثالث من الحفظ.انخفاضه في اليو

  

  ).microns/sec( VSLمقدار السرعة الخطية   ).VCL )microns/secمقدار السرعة الخطية المنحية 

  ).microns/sec( ALHشدة الحركة الجانبية للراس   ).VAP )microns/secمقدار معدل السرعة 

: نتائج معايير حركة النطف لعينات السائل المنوي المجموعة لمرة واحدة في االسبوع باستخدام المھبل الصناعي بعد تخفيفھا ٣الشكل 
 .م لمدة ثالثة ايام° ٥بمخففات تحوي ثالث تراكيز مختلفة من صفار البيض وحفظھا بدرجة 

  
  المناقشة

  
سبق وان اجريت دراسات عديدة للمقارنة بين طرائق مختلفة 
لجمع السائل المنوي وتاثير ذلك على صفات السائل المنوي، ومن 
اكثر الطرائق التي اعتمدت في ھذه الدراسات المقارنة بين جمع 
السائل المنوي باستخدام المھبل الصناعي واستخدام المحفز 

ه المقارنة في دراسات اجريت على الكھربائي، اذ اعتمدت ھذ
وكذلك الكالب ) ١٤والثيران () ١٣) والكباش (١٢ذكور الماعز (

. اما في دراستنا ھذه فقد اعتمدت المقارنة بين طريقة جمع )١٥(
السائل المنوي من ذكور الماعز باستخدام المھبل الصناعي 

نوي والمحفز الكھربائي وتاثير ذلك على قابلية تخفيف السائل الم
م. لقد تم التخطيط لھذه التجربة كمحاولة ° ٥لغرض الحفظ بدرجة 

لتقليل االثر السلبي الناجم عن تواجد االنزيم المجلط لصفار 

البيض في بالزما السائل المنوي الذي مصدره غدة البصلة 
االحليلية وذلك لالعتقاد بامكانية تقليل افرازات ھذه الغدة من 

ائل المنوي اذ ان استخدام المھبل خالل تغيير طريقة جمع الس
الصناعي يعد االقرب الى الطريقة الطبيعية اثناء الجماع، اما 
طريقة المحفز الكھربائي فمن خاللھا يتم تسليط موجات من التيار 
الكھربائي المتقطع على مجموعة الغدد التناسلية الالحقة التي 

الى  تشمل غدة البروستات والغدة الحوصلية ويمتد التحفيز
االمبوال اما غدة البصلة االحليلية فتكون بعيدة عن التحفيز لموقھا 
التشريحي، لذلك تولد االعتقاد بان استخدام طريقة المحفز 
الكھربائي في جمع السائل المنوي قد يقلل من محتوى بالزما 
السائل المنوي من افرازات غدة البصلة االحليلية وبذلك يقل 

   اثناء تخفيف السائل المنوي للماعز.التاثير السلبي الحاصل 
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الحالية ان تاثير طريقة جمع السائل  أظھرت نتائج الدراسة 
المنوي من ذكور الماعز كان مقتصرا على تركيز النطف اذ كان 
اقل بكثير في العينات التي جمعت بطريقة المحفز الكھربائي، اما 

م طريقتي الحجم فقد كان متقاربا في العينات التي جمعت باستخدا
الجمع المعتمدة في ھذه الدراسة. لقد سبق وان سجلت مثل ھذه 
النتائج عند جمع السائل المنوي باستخدام المحفز الكھربائي من 

)، ويعود ١٥) والكالب (١٣) والكباش (١٦،١٢ذكور الماعز (
السبب في ذلك الى ان تاثير التحفيز الكھربائي يقع مباشرة على 

حقة مما يجعلھا تفرز كمية اكبر مما ھو عليه الغدد التناسلية الال
). اما مايخص معايير الحركة فقد ١٧الحال في القذفة الطبيعية (

المتحركة متقاربة جدا في العينات التي جمعت  كانت نسبة النطف
بكلتا الطريقتين وھذا ما سبق وان سجل في دراسات اخرى 

النطف نسبة )، اال ان معايير الحركة االخرى وفي مقدمتھا ١٢(
كانت منخفضة في العينات التي جمعت  المتحركة حركة تقدمية

باستخدام المحفز الكھربائي وربما يعود السبب في ذلك الى 
اختالف مكونات بالزما السائل المنوي نتيجة التحفيز الكھربائي 

)١٨.(  
كما بينت نتائج الدراسة في جميع اقسامھا ان عينات السائل 

كانت االفضل المھبل الصناعي استخدام بعھا المنوي التي تم جم
م لمدة ثالث ايام ° ٥عند التخفيف وكذلك عند الحفظ بدرجة 

وظھر ذلك من خالل جميع معايير الحركة المعتمدة في ھذه 
. لقد تبين نسبة النطف المتحركة حركة تقدميةالدراسة خصوصا 

كھربائي من خالل ھذه النتائج خطأ االعتقاد بان استخدام المحفز ال
يمكن ان يكون له تاثير ايجابي في تقليل افرازات غدة البصلة 
االحليلية، اذ لوحظ ان معايير الحركة في عينات السائل المنوي 
المجموعة باستخدام المھبل الصناعي تنخفض بمعدل قليل عند 
زيادة نسبة صفار البيض وكذلك بمرور وقت الحفظ في حين كان 

كة بمعدل اعلى اذ وصلت الى الصفر االنخفاض في معايير الحر
في بعض االحيان في العينات المجموعة باستخدام المحفز 
الكھربائي، ويمكن ان يعزى سبب ذلك الى ان التحفيز الكھربائي 
قد ادى الى زيادة نسبة افرازات غدة البصلة االحليلية في بالزما 
السائل المنوي. ولالسف لم تتوفر لدينا اي مصادر سبق وان 
اجريت على تاثير طريقة جمع السائل المنوي من ذكور الماعز 
على قابيلة التخفيف والحفظ بالتبريد تناقض او تتفق مع نتائج ھذه 
الدراسة، اال ان دراسة واحدة اجريت على السائل المنوي للكالب 
بين فيھا الباحث عدم وجود تاثير لطريقة التحفيز الكھربائي على 

لجمع ثم ظھر التاثير بعد الحفظ لينخفظ النطف المتحركة عند ا
معدل الحركة بسرعة اكبر في العينات التي جمعت بطريقة 

  ).١٥التحفيز الكھربائي (
يستنتج من الدراسة الحالية ان لطريقة الجمع تاثير واضح 
على قابلية تخفيف وحفظ السائل المنوي لذكور الماعز. وان 

ھي فار البيض % من ص١٠ونسبة استخدام المھبل الصناعي 
  التي ينصح بھا لتخفيف وحفظ السائل المنوي للماعز.

  

  شكر و تقدير
  

من كلية الطب البيطري، جامعة بدعم البحث ھذا إنجز 
  الموصل.
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