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 العواسٌة الكباش فً المنوي السائل صفات بعض على الخزن وفترات المخفف نوع تأثٌر
 الخشاب محمود ذنون عبدالناصر

 العراق الموصل، جامعة والغابات، الزراعة كلٌة الحٌوانٌة، الثرة قسم
 

 الخالصة
 المخفف نوع أثٌرت ومعرفة المنوي السائل لحفظ مختلفة مخففات أربع تقٌٌم الحالٌة الدراسة هدفت     

 صفار  –السترات مخفف:  ماٌأتً المخففات وتظمنت العواسٌة للكباش المنوي للسائل بالتبرٌد الخزن وفترات
 الجدٌد والمخفف البٌض صفار  –البقري الفرز حلٌب ومخفف البٌض صفار  –الترس ومخفف البٌض

 عواسٌة كباش 6 من المنوي لسائلا جمع وتم( . 10:1) التخفٌف نسبة وكانت.  البٌض صفار  –والمحور
 ثالثة ولمدة صباحا التاسعة الساعة فً كبش كل من اسبوعٌا واحدة قذفه بمعدل االصطناعً المهبل باستخدام

 تخفٌفه بعد المنوي السائل حفظ تم. التناسلً الموسم داخل( الثانً تشرٌن  –األول تشرٌن -اٌلول) أشهر
 ٌوم 4لمدة  والمبرد المخفف المنوي السائل تقٌٌم وتم.  الثالجة فً هم 5 حرارة درجة عند بالتبرٌد بالمخففات

:  ٌأتً كما الدراسة نتائج وكانت،  بالثالجة الخزن من
 العواسٌة للكباش المخفف المنوي السائل نطف على حافظ قد البٌض صفار  –الترس مخفف ان وجد -1

 . المخففات باقً من معنوٌا أفضل وحٌوٌة فردٌة بحركة
 وكان المخفف المنوي السائل فً معنوٌا نطف تشوهات نسبة اقل على والترس الحلٌب مخفف ظحاف -2

 .والمحور الجدٌد والمخفف السترات بمخفف مقارنة معنوٌا الفرق
 على حفاظه مع المخفف المنوي السائل نطف حفظ فً والمحور الجدٌد المخفف كفاءة ضعف -3

 . االخرى المخففات يباق من أفضل الخزن فترات خالل حموضة مستوى
 وكان بالتبرٌد والمحفوظ المخفف المنوي السائل لصفات خافظا معنوٌا تأثٌرا الخزن لفترات ان وجد -4

.  بالتبرٌد الخزن فترات طوال المنوي السائل حفظ فً االفضل الترس مخفف
 

 المقدمة
 الجٌدة الظروف تطوٌر فً الهتماما فً الباحثٌن سبب كان األغنام فً االصطناعً التلقٌح أهمٌة تزاٌد ان     
 السائل وتخزٌن التخفٌف إمكانٌة وان بالتجمٌد أو بالتبرٌد سائلة بصورة المنوي السائل وتخزٌن حفظ فً

 المزارع إلى المنوي السائل نقل من وتمكنهم بكثٌر أسهل األغنام تربٌة تجعل ان شأنها من لالغنام المنوي

 Milko) المتفوقة المنوٌة الحٌوانات من االستفادة وتحسٌن لنعاجا من كبٌرة مجامٌع إلخصاب الكبٌرة

 اٌام الى ساعات)  المنوي السائل لتخزٌن القصٌر المدى على شٌوعا األكثر اإلجراء ان(. 2006، واخرون
 وحٌوٌة سالمة على للمحافظة المنوي السائل لتخفٌف مخففات استخدام ٌتطلب( الثالجة حرارة درجة فً

 وهً المخففات بواسطة المنوي السائل تمدٌد طرٌق عن ٌتم المنوي السائل خزن وان.  مختبرال فً النطف

( 2012، واخرون kulaksizو 2000، واخرون Lopez) المنوي السائل نوعٌة على للمحافظة ضرورٌة

 على قدرتها إضعاف دون أٌام أو ساعات عدة للكباش المخفف المنوي السائل تخزٌن بامكانٌة ذلك تجلى وقد
 جدٌدة طرق إٌجاد ضرورة الى ادى االغنام فً المستخدم االصطناعً التلقٌح نجاح وان. والتسفٌد البقاء

 الموسم خارج استخدامه وإمكانٌة،  التجمٌد او بالتبرٌد سواء خزنه وضرورة للكباش المنوي السائل لتخفٌف
 الن وذلك الحٌة النطف بقاء مدة ةاطال الى التخفٌف عملٌة وتساعد(. 2006، واخرون Milko) التناسلً
 تعمل مركبات على واحتواءه بالطاقة النطف تجهز غذائٌة مواد على احتواءه منها كثٌرة ممٌزات له المخفف

(. 1991، واخرون Chemineua) التجمٌد او للتبرٌد المؤذٌة التأثٌرات من النطف حماٌة على
 لحفظ الضرورٌة المتطلبات وفق طورت يالمنو السائل وحفظ خزن فً المستخدمة المخففات ان

 او بالتبرٌد سواء للكباش المنوي للسائل الناجح الخزن وان، وأحسن أفضل بصورة للكباش المنوي السائل
 بمصدر النطف ٌجهز الذي والمناسب الجٌد المخفف وان المستخدم المخفف مكونات على ٌعتمد التجمٌد
 فً  لالزموزٌة والمشابه المناسب االزموزي والضغط لحموضةوا المنوٌة الحٌوانات على للحفاظ للطاقة

 على والحصول بنجاح المنوي السائل حفظ فً الناجح األساس ٌعتبر للنطف الطبٌعً والوسط المنوٌة البالزما
  Maxwell و Salamon) المنوي للسائل المستخدمة الحقلٌة التجارب فً جٌدة حمل ومعدل خصوبة نسبة

المخففات  بٌن تباٌن هناك بأن تبٌن حالٌا المتوفرة الدراسات وان(. 2010، وآخرون Kulaksız و 2000،
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 تأثٌر فً التباٌن وكذلك تامة بصورة المنوي السائل وحفظ تخفٌف فً المناسبة الشروط توفر فً المستعملة
 االٌضٌة وتفاعالتها حركتها إٌقاف او النطف إخصاب قابلٌة وإطالة النطف ٌوٌةح على بالتبرٌد الخزن فترات

(Evans و Maxwell ،1990  .)

 العواسٌة للكباش المنوي السائل حفظ فً المستخدم األفضل المخفف نوعٌة معرفة الى الحالٌة الدراسة تهدف
( 96، 72، 48، 24،  0) ولمدة(  هم 5) الثالجة حرارة بدرجة بالتبرٌد األمد قصٌر الخزن عملٌة باستخدام

 حفظ فً الخزن فترات تأثٌر ودراسة الغـرض لهذا محددة مخففات أربع باستخدام بالتبرٌد الخزن من ساعة
 .العواسٌة للكباش المنوي السائل

 
 هقائوطرالبحث  مواد

 أشهر ثالثة رتواستم.  الموصل جامعة/  البٌطري  الطب كلٌة/  الحٌوان حقل فً الدراسة هذه اجرٌت
  وبمعدل سنة 2 ـــ 1,5  أعمارها تراوحت عواسٌة كباش 6 فٌها واستخدم(  األول تشرٌن،  أٌلول،  آب)

 بوجبتٌن كغم 1 بمقدار المركزة العالئق قدمت.  نفسها البٌئٌة للظروف الكباش وخضعت كغم 52  وزن
:  التالٌة المواد على المركزة العلٌقة واحتوت ومسائٌة صباحٌة

 الخام البروتٌن نسبة بلغتو :  1 وفٌتامٌنات وأمالح :  1  كلس وحجر :  33   ونخالة : 65   الشعٌر    
 العلف وقدم( 1978)  وآخرون للخواجة وفقا حسابها تم كلغم/ كٌلوسعرة 2726 التأٌضٌة والطاقة  : 13,3
 المٌاه توفر مع وجد إن ضراألخ العلف تقدٌم عن فضال.  ٌوم/  حٌوان/  غم 500 بمعدل التبن الخشن

.  للحٌوانات حرة بصورة
 الصناعً المهبل وباستخدام التجربة بدأ قبل المنوي السائل جمع على ٌوم 30 لمدة الكباش دربت

 هرمونٌا مهٌئة عواسٌة نعاج واستخدمت.  المنوي السائل على والمجهرٌة العٌانٌة الفحوصات وإجراء
 تدرٌب ولغرض الشٌاع عالمات إلظهار بالعضلة رأس/  ملغم 5 بجرعة االسترادٌول هرمون باستخدام
 الجٌد المنوي السائل إنتاج فً المستخدمة الكباش كفاءة من التأكد بعد. المنوي السائل وجمع القفز على الكباش

 زمةالال والعالجات المتبعة البٌطرٌة التلقٌحات برنامج واستخدم. بالتجربة ادخلت العلمٌة للمعاٌٌر والمطابق
. الحٌوان صحة على للحفاظ
 السائل جمع وتم االصطناعً المهبل على تدرٌبها بعد كباش 6  الدراسة هذه فً استخدمت : التجربة تصمٌم

 المهبل باستخدام المنوي السائل جمع. التجربة فترة وطٌلة حٌوان كل من اسبوعٌا واحدة مره منها المنوي
 شفاف غٌر بوعاء الجمع أنابٌب ونقلت( مرقمة اختبار أنبوبة) جمعال  انبوبة فً بالكباش الخاص االصطناعً

 مئوٌة درجة 37 حرارة درجة على مائً حمام فً العٌنات وضعت اذ الحقل فً الموجود التحلٌل مختبر إلى
 التالٌة بالمخففات ذلك بعد تخفٌفها تم حٌث  متساوٌة أقسام أربعة إلى المجموع المنوي السائل قذفة تقسٌم تم. 

(.  1) الجدول فً موضحة كما تحضٌرها تم التً
 ومخفف البٌض صفار  –السترات ومخفف البٌض صفار  –الترس مخففات تحضٌر تم:  المخففات تحضٌر

 المخفف حضر بٌنما، Maxwell (2000 ) و Salamon طرٌقة حسب البٌض صفار  –الفرز الحلٌب

 استخدم اذ،  العراق فً مرة الول ٌستخدم يالذ( 2005) واخرون Verberckmoes  طرٌقة حسب الرابع

 المذكورة مكوناته بعض نسب فً تغٌٌر مع المخفف هذا تحضٌر وتم،  للثٌران الباحث قبل من المخفف هذا
. الباحث قبل من

، 48، 24، 0) لفترة  دراستها المراد بالمخففات تخفٌفه بعد المنوي السائل خزن تم : المنوي السائل خزن
 بالمخففات  المحفوظ المنوي السائل وتقٌٌم دراسة تم.  هم 5 حرارة درجة عند بالثالجة ساعة( 96، 72

:   التالٌة الفحوصات باجراء بالتبرٌد السابقة الفترات خالل والمخزن المدروسة
 واالس للنطف الثانوٌة والتشوهات الحٌة النطف ونسبة للنطف الفردٌة للحركة المئوٌة النسبة قٌاس     

 Chemineau)  ذكرها التً الطرٌقة حسب الصفات هذه قٌاس تم اذ :(الحموضة درجة) وجٌنًالهٌدر

 الحٌة النطف نسبة حساب فً( : 5) والنكروسٌن( : 1)  االٌوسٌن صبغات وباستخدام( 1991،  وآخرون
 حسب الصبغات هذه تحضٌر وتم للنطف الثانوٌة التشوهات لتشخٌص( :1) الخضراء كرٌن الفاست وصبغة

   pH- meterجهاز باستعمال الحامضٌة الدالة قٌست كما( Awa ،1970 و Well)  الباحث طرٌقة

 الكامل العشوائً التصمٌم باستخدامحللت النتائج احصائٌا  . مباشرة الجمع بعد Digital نوع الكهربائً

(CRD )هزالجا االحصائً التحلٌل برنامج واستعمل،  عاملٌن ذات عاملٌة تجربة وباستخدام (Anonymous 

 :التالً الرٌاضً النموذج ووفق.  البٌانات لتحلٌل( 2005، 
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Yijk = µ + Ti + Bj + (TB)ij + eijk 
 

المنوي  السائل حفظ فً المستخدمة المخففات مكونات( :  1) الجدول

 المادة اسم
 السترات مخفف

1 
 الترس مخفف

2 
   الفرز الحلٌب مخفف

3 
                    الجدٌدوالمحور مخفف

4 
 3,630  3,63  ( غم) ترس

 0,200 1  0,50 (غم) كلوكوز

 0,900 1 0,50  (غم) فركتوز

    2,37 (غم) الصودٌوم سترات

 1,900  1,99  (غم) السترٌك حامض

  80   (:)  فرز حلٌب

 0,127    (غم) الصودٌوم كلورٌد

 0,006    (غم) الكالسٌوم كلورٌد

 0,100    (غم) الصودٌوم بٌكاربونات
 10 10 14 15 (مل v/v) البٌض صفار

 1000 1000 1000 1000 (IU/ml) البنسلٌن
 100 100 100 100 (ملغم) ستربتوماٌسٌن

 100 10 100 100 متأٌن غٌر مقطر ماء

                                   
 والمناقـشة النتـائـج

 أعطى حٌث المخففات بٌن( 0,01 ≥ أ) معنوٌة اختالفات وجود االحصائً التحلٌل نتائج أظهرت
 خالل : 69,90 بنسبة الفرز الحلٌب مخفف تاله : 71,39 بلغت للنطف فردٌة حركة أعلى الترس مخفف
 عن معنوٌا مختلفة وكانت هم5 حرارة بدرجة بالتبرٌد الخزن من( ساعة 96، 72، 48،  24،صفر) فترات
 و 67,42 بلغت للنطف فردٌة حركة نسبة على حافظا لذانال والمحور الجدٌد والمخفف السترات مخفف

 حافظا( 0,01 ≥ أ) معنوٌا تأثٌرا بالتبرٌد الخزن فترات أظهرت كما، (2) جدول التوالً على : 62,22
 الساعة عند : 88,12 للنطف الفردٌة الحركة نسبة كانت اذ،  الخزن فترة زادت كلما للنطف الفردٌة للحركة

 (.3) جدولال  بالتبرٌد الخزن من 96 الساعة عند : 45,07 النسبة الى امعنوي وانخفضت صفر
 
 

 (القٌاسً الخطأ ± المتوسط) العواسٌة للكباش المنوي السائل صفات بعض فً المخفف نوع تأثٌر( : 2) جدولال

 

( 0,01 ≥ أ)  احتمال مستوى عند معنوٌة فروقات وجود على تدل عمودٌا المختلفة العربٌة الحروف
 72= عدد المشاهدات 

  

 Gundogan و( 2005) وآخرون Paulenz وMaxwell (2000 ) و Salamom مع متفقة النتائج كانت

 وYanize (2008 ) مع تتفق ولم المخففات باقً على الترس مخفف تفوق الى اشاروا اذ( 2009) وآخرون

Salvador و( 2007) وآخرون Kulaksiz الحلٌب مخفف تفوق إلى أشاروا الذٌن( 2012) وآخرون–  

 ٌجد لم حٌن فً،  والسترات الترس ففمخ على والماعز للكباش المنوي السائل حفظ فً البٌض صفار
Lopez السائل حفظ فً الفرز والحلٌب والسترات الترس مخففات بٌن معنوي اختالف أي( 1999) وآخرون 

 الحركة على معنوٌا تأثٌرا الخزن لفترات ان النتائج أظهرت كما.  هم4 حرارة بدرجة بالتبرٌد المخفف المنوي
 من معنوٌا أعلى فردٌة حركة ونسبة النطف حٌوٌة على المحافظة فً الترس مخفف وأفضلٌة للنطف الفردٌة

 حرارة درجة ظروف تحت(  ساعة 96، 72،  48، 24، 0)    فترات خالل المستخدمة المخففات باقً

 الصفات
 

 المخفف

 
 للنطف الفردٌة الحركة

: 

 
  الحٌة النطف
: 

 
  المشوهة النطف

: 

 
  الحموضة درجة

 pH 

 جـ0,088 ± 6,39 أ    0,34 ±11,56 ب 1,67±  70,50  ب 1,89±  68,78            السترات 

 ب 0,036 ± 6,44   ب 0,67 ± 11,31 أ 1,03 ± 72,95  أ  1,44 ± 71,78            الترس 

 ب0,033 ± 6,43 ب 1,03 ±10,43  أب 0,76 ± 72,46  أ 1,25 ± 70,80            الفرز الحلٌب 

 أ 0,053 ± 6,55 أ 0,74 ± 11,97  جـ 1,74 ± 67,41  جـ 2,04±  64,78            والمحور الجدٌد 
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 ٌنتشر انه اذ المخفف مكونات أهم من وهو الترس مادة على المخفف احتواء الى ذلك ٌعود وقد،  هم 5 الثالجة
  الدارئة السعة ان اذ Intracellular buffer الخلٌة داخل دارئه كمادة وٌعمل النطف ةخلً داخل فً

Buffer capacity ادمصاص على القابلٌة له فان لذلك 9  –7 بٌن تتراوح المخفف لهذا Adsorption 

 الحفاظ لىع ٌعمل فانه لذلك داخلً منظم كمحلول الترس ٌعمل إذ المتكونة الحموضة وتقلٌل الناتجة الغازات

( Perez ،1992 و Pintado و 1991، وآخرون Chamineau) 7  –6 بٌن pH الحموضة درجة على

 الفركتوز سكر وبمساعدة النطف فٌه تتواجد الذي للوسط مناسب ازموزي ضغط توفٌر على ٌعمل انه كما
 الضرورٌة قةللطا مصدرا كونه عن فضال االزموزي الضغط على المحافظة فً ٌساعد الذي إلٌه المضاف

 هذا ٌعود وربماChanda (1998 ) و Shamsuddin وRitar (1982 ) و Salamon النطف لحٌاة

 وفترة التخفٌف ونسبة الترس مادة وتركٌز المخفف نوع فً االختالف إلى أٌضا الباحثٌن عند االختالف

 النتائج هرتأظ كما( . 2005، واخرون Paulenz)  المخفف  فً البٌض صفار ونسبة ودرجته الخزن

 من معنوٌا أعلى كانت للنطف فردٌة حركة على حافظ الذي البٌض صفار  –الفرز الحلٌب مخفف أفضلٌة
 الخزن فترات خالل فً البٌض صفار  –السترات مخفف فً علٌها حصل التً للنطف الفردٌة الحركة

  واخرون Lyanize و( أ1980) Rao و Deka وBlackshaw (1960 ) مع متفقة النتائج وجاءت بالتبرٌد
 

( القٌاسً الخطأ ± المتوسط) العواسٌة للكباش المنوي السائل صفات بعض فً الخزن فترات تأثٌر( : 3) جدولال

 الصفات 
 

 (ساعة) الخزن فترات

 
  للنطف الفردٌة الحركة

: 

 
  الحٌة النطف
: 

 
 المشوهة النطف

 : 

 
  الحموضة درجة

 pH 

 أ  0,25 ± 6,66  د 0,44 ±  9,16  أ 1,05 ± 87,82  أ 1,44 ± 89,72 صفر            
 ب 0,033 ± 6,57  د جـ 1,03 ± 10,33  ب 1,00 ± 81,37  ب 2,04 ± 81,97 24             
 جـ  0,21 ±6,47  جـ ب 0,67 ± 11,31  جـ 1,12 ± 72,53  جـ 3,75 ± 70,97 48             
 د  0,088 ±6,35  ب 0,73 ± 12,36  د  3,03 ± 61,09  د 2,50 ± 56,81 72             
 هـ 0,178 ± 6,21  أ  0,37 ±13,43   هـ 3,90 ± 51,34  هـ2,39 ± 45,70 96             

( 0,01 ≥ أ)  احتمال مستوى عند معنوٌة فروقات وجود على تدل عمودٌا المختلفة العربٌة الحروف
 72= عدد المشاهدات 

 الذٌن( 2009) واخرون Gundogan وDemirici (2003 ) و Gundogan مع تتفقولم ( 2008)

 الخزن من أٌام أربعة خالل : 50 من أعلى للنطف فردٌة حركة على حافظ السترات مخفف أن إلى أشاروا
.  أٌام ثالثة خالل : 50 من اكبر فردٌة حركة على البٌض صفار  –الفرز الحلٌب مخفف حافظ بٌنما بالتبرٌد

 الفٌزٌاوٌة الطبٌعة الى الجدٌد والمخفف السترات مخفف عن الفرز الحلٌب مخفف أفضلٌة فً السبب ٌعود وقد
 إذ إلٌه البٌض صفار اضافة عند والسٌما النطف وحٌوٌة دٌمومة على تحافظ الفرز الحلٌب فً مواد ووجود

 Electrolytes الكهارل مستوى زٌادة إلى ٌعود ربما مفٌدا تأثٌرا أعطى المخفف فً البٌض صفار وجود أن

 والكالسٌوم والبوتاسٌوم الصودٌوم اٌونات اٌونات من جٌدة كمٌات تعتبر التً البٌض صفار قبل من المجهزة
(Yassen و Foote ،1967 )الدهنٌة البروتٌنات وجود إلى ٌعود ربما هنا البٌض صفار دور وان 

Lipoprotiens اللٌسثٌن رئٌسة وبصوره Licithin 8 -6 بحدود البٌض صفار فً تركٌزه ٌبلغ الذي : 

 الشد أن كما،  إذابتها درجة تغٌر ثم ومن للنطف المؤذٌة المواد مع لالتحاد عالٌة تعادلٌة سعة ٌمتلك والذي

 و Mayer ،1960و Miller) ووظٌفتها الخلٌة غشاء شكل حفظ فً كبٌره أهمٌة لها اللٌسثٌن لمادة السطحً

Saacke ،1993 و Mohsen للنطف جٌدا غذائٌا مصدرا ٌعد كما (2009، واخرون (Roca وآخرون 

 فً ٌساعد الذي البٌض صفار  –الفرز الحلٌب مخفف تركٌب فً الكلوكوز سكر وجود كذلك( 1997،
 Salamon) النطف لحٌاة الضرورٌة للطاقة مهما مصدرا كونه عن فضال االزموزي الضغط على المحافظة

 ( .Chanda ،1998 و Shamsuddin و Ritar ،1982 و

 بٌن(0,01 ≥ أ) معنوٌة اختالفات وجود الحٌة النطف لصفة االحصائً التحلٌل نتائج أظهرت كما
 الحلٌب مخففً تاله(: 72,08) بلغت حٌة نطف نسبة أفضل أعطى الترس مخفف أن الحظ حٌث المخففات

 فً كانت فردٌة ركةح أقل بٌنما التوالً على( : 68,25 و 70,93)  بلغت حٌة نطف بنسبة والسترات الفرز
      معنوٌا تأثٌرا الخزن فترات أظهرت كما(. 2) جدول بالتبرٌد الخزن خالل( : 65,01) الرابع المخفف

 صفر الساعة عند : 85,91 الحٌة النطف نسبة كانت اذ(  3) جدول  الحٌة النطف نسبة على(0,01 ≥ أ)
 مع متفقة النتائج جاءتو . هم 5 حرارة درجةب بالتبرٌد الخزن من 96 الساعة عند : 49,92 الى وانخفضت

 المخففات باقً على البٌض صفار  –الترس مخفف تفوق الى أشار الذي( 1993) وآخرون Azawi  ماذكره
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 Shamsuddin مع النتائج تتفق لم حٌن فً،  المخففات باقً من أعلى حٌة نطف نسبة على الحصول فً

 الحصول فً البٌض صفار  –السترات مخفف تفوق إلى رواأشا الذٌن( 2008) وآخرون Yaniz و( 2000)

 عن البٌض صفار  –الترس مخفف أفضلٌة إن.  البٌض صفار  –الترس مخفف من أعلى حٌة نطف على
 أظهرت كما،  النطف حٌوٌة على المحافظة فً مفٌد كدارئ الترس مادة وجود الى ٌعود المخففات باقً

 مخفف من أعلى حٌة نطف نسبة على المحافظة فً البٌض فارص  –الفرز الحلٌب مخفف تفوق النتائج

Black shaw (1960 ) مع النتائج واتفقت التبرٌد من المختلفة الخزن فترات فً الجدٌد والمخفف السترات

 Demirici و Gundogan وShamsuddin (2000 ) مع تتفق لم حٌن فً( ب1980) Rao و Dekaو

 الفٌزٌاوٌة الطبٌعة إلى الجدٌد والمخفف السترات مخفف على الفرز الحلٌب مخفف أفضلٌة وٌعود( 2003)

 Deka)      وحٌوٌتها النطف دٌمومة تبقً التً الحلٌب وسكر الحلٌب بروتٌنات مثل فٌه مواد ووجود للحلٌب

 (.بRao ،1980 و

 النطف تشوهات نسبة على للمخففات( 0,01 ≥ أ) معنوٌا  تأثٌرا اإلحصائً التحلٌل اظهر كما
 كانت  تشوهات نسبة وأعلى( : 10,91) الفرز الحلٌب مخفف فً كانت تشوهات نسبة أقل أن إذ،  الثانوٌة

 معنوٌا تأثٌرا الخزن لفترات كان كذلك(. 2) جدول بالتبرٌد الخزن فترات خالل( 13,48) الرابع المخفف فً
 الخزن من صفر الساعة عند : 10,57 من نسبتها ارتفعت حٌث الثانوٌة النطف تشوهات على( 0,01 ≥ أ)

( 2008) واخرون Yaniz مع النتائج اتفقتو( . 3) جدول بالتبرٌد الخزن من 96 الساعة عند : 14,21 إلى

 الحلٌب مخفف تفوق سبب وٌعود، ( 2012) واخرون Kulaksiz وGundogan (2003  ) مع تتفق ولم

 نسبة فً وانخفاض النطف وحٌوٌة دٌمومة يتبق الحلٌب فً الالكتوز وسكر البروتٌنات مثل مواد وجود الى

  مع متفقة جاءت  الترس مخفف تفوق فان كذلك، (Chanda ،1998 و Shamsuddin) الثانوٌة التشوهات

EL- Menoufy و( 1982) واخرون Azawy لمجموعة المفٌد التأثٌر الى ذلك وٌعود( 1993) وآخرون 

 الدارئ دور وٌؤدي النطفة خلٌة بسهولة ٌخترق وانه له ئةالدار السعة أفضلٌة إلى فضال المخفف هذا مكونات

 (.Chaube ،1972 و Sengupta) الخلٌة داخل

 الهٌدروجٌنً األس فً( 0,01 ≥ أ) معنوي اختالف وجود اإلحصائً التحلٌل نتائج أظهرت كذلك

 مخفف نع معنوٌا واختلفت 6,55 بلغت حموضة درجة على الرابع المخفف حافظ اذ PH( الحموضة درجة)

 وكان، ( 2) جدول بٌنها معنوي  اختالف هناك ٌكن لم والتً الفرز والحلٌب السترات ومخففً 6,50 الترس
 درجة بلغت إذ المخفف المنوي للسائل الحموضة درجة على( 0,01 ≥ أ) معنوٌا تأثٌرا الخزن لفترات

 96 الساعة عند 6,27 حموضة درجة إلى معنوٌا وانخفضت الخزن من صفر الساعة عند 6,68 الحموضة
 الجدٌد المخفف فً الهٌدروجٌنً األس على المحافظة فً السبب ٌعود(. 3) جدول بالتبرٌد الخزن من

 التً المخفف تركٌب فً الداخلة الصودٌوم بٌكاربونات دارئ وجود الى المخففات باقً  من اعلى والمحور

 له الذي الترس مخفف كذلك، ( 1981، واخرون Bhela) Lactic acid اللبنٌك حامض انتاج من تقلل

 المخففات كال بٌن االختالفات ان(. 1993،  واخرون Azawi) المخففات باقً عن دارئة سعة أفضلٌة

 الكلوكوز) السكر نسبة فً وخصوصا المخففات محتوٌات فً االختالف الى ٌعود ربما الخزن وفترات
 المحافظة فً اٌجابً دور لها كان والتً الزٌتً ٌنالبروت من ومحتوٌاته البٌض صفار ونسبة(  والفركتوز

 الخام المنوي السائل عن المخفف المنوي السائل ونوعٌة حٌوٌة انخفاض وان المخفف فً النطف حٌوٌة على
 سائلة بصورة المنوي السائل خزن ان اذ، الخزن خالل للنطف االٌضً النشاط الى ٌعود  الخزن قبل أو

 المخفف المنوي السائل نطف فً االٌضً النشاط فً انخفاض حصول لىا ادى هم4 بدرجة بالتبرٌد

(Gundogan 2009،  واخرون )ًالنطف وحركة حٌوٌة فً تدرٌجً انخفاض حصول الى ذلك ادى وبالتال 

 وآخرون Menchaca و 1978، وآخرونGraham ) بالتبرٌد الخزن فترات خالل النطف وشكل

 تامة او كاملة بصورة للنطف الغذائً االٌض عملٌة اٌقاف فٌها ٌتمال هم5 درجة عند الخزن ان اذ(. 2005،
 جدار فً الدهون واكسدة الغذائً االٌض عملٌات من الناتجة الحرة الجذور فٌها بما السامة المواد تراكم وان

 للنطف السامة المركبات هذه تأثٌر وان المخففات فً بالنطف لحقت التً االضرار الى ادت ربما،  النطف
 فً تشوهات وحصول الهوائً التنفس وعملٌة الفركتوز سكر تحلل فً وتثبٌط النطف حركة فً فقد تضمنت

 سمٌة من قلل أو حسن المخفف فً البٌض صفار نسبة زٌادة ان من بالرغم، ( Dunnet ،1980) النطف

، ( Maxwell  ،2000و Salamon) البرودة صدمة وتخفٌف بالتبرٌد المخزن المنوي السائل فً النطف

 نوعٌة على المحافظة فً المخففات أفضل كان البٌض صفار ــ الترس مخفف بان الدراسة هذه من نستنتج
 بالتبرٌد الخزن من ساعة 96 خالل : 50 من أكثر نطف حٌوٌة ونسبة نطف وحركة المخفف المنوي السائل
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،  االخرى المخففات بباقً مقارنة البٌض صفار الفرزـــ الحلٌب مخفف تاله  هم5 حرارة بدرجة سائلة بصورة
 .بالتبرٌد( ساعة 96 ــــ صفر) الخزن فترات خالل طبٌعٌا انخفضت المنوي السائل مواصفات ان كما

 حافظتاذ ( 4جدول )على صفات السائل المنوي المدروسة  (0,01 ≥ أ)وكان للتداخل تأثٌرا معنوٌا 
من الخزن وانخفضت قٌم هذه  األولىساعات عند الحٌوٌة وحركة فردٌة للنطف  أفضلالمخففات على 

الصفات تدرٌجٌا مع ارتفاع فً نسبة تشوهات النطف وحموضة المخففات خالل فترات الخزن بالتبرٌد من 
انخفاض حٌوٌة ونشاط النطف فً مخففات السائل المنوي خالل فترات الخزن  إن. ساعة  96صفر ــ 

ل الخزن بالتبرٌد وتكون حامض الالكتٌك الناتج من اٌض النشاط االٌضً للنطف خال إلىبالتبرٌد ٌعود 
جدار  الدهون فً وأكسدةوالجذور الحرة الناتجة من عملٌات االٌض الغذائً  السامةالنطف مع تراكم المواد 

ارتفاع حموضة المخفف وانخفاض تدرٌجً فً حٌوٌة  إلىمما ٌؤدي ( Gundogan ،2009)النطف 

(.  2005، وآخرون Menchaca)بالتبرٌد  وحركة النطف خالل فترات الخزن

 
 (القٌاسً الخطأ ± المتوسط) العواسٌة للكباش المنوي السائل صفات بعض فً الخزن وفترات المخفف نوع بٌن التداخل تأثٌر( : 4) جدولال 

  الصفات/  المعامالت
  للنطف الفردٌة الحركة

: 

 
  الحٌة النطف
: 

 
  المشوهة النطف

: 

 
  الحموضة درجة

 pH 
 

 المخفف نوع
 الخزن فترة
 (ساعة)

 
 

 السترات

 جـ 0,037±  6.64 ي ط 1,03 ±10,02 أب 1,75± 85,25 أب 1,44± 87,78 صفر
 د 0,035±  6,56 دح   0,67 ±11,47 د جـ1,00± 78,81 د جـ ±1,44  77,78 24
 و 0,063 ± 6,47 و -ب  0,67± 12,41 دهـ1,74± 69,34 و هـ ±1,25 68,34 48
 ط ح 0,120 ± 6,34 د جـ ب 0,58 ± 12,25 و 1,80± 58,96 ط ح ±2,88 57,39 72
 ل ك 0,178± 6,20 أب 0,41 ± 14,77 زح 2,31± 48,91 ي ±2,39 45,83 96

 
 

 الترس

 ب 0,027 ± 6,68 ي ح   0,36 ± 9,66 أب 0,76± 86,62 أ 0,01± 89,17 صفر
 جـ 0,035 ± 6,62 وط  0,32 ±10,68 جـ ب 1,00± 81,03 جـ ب ±1,44 82,78 24
 هـ 0,059 ± 6,52 ط -هـ 0,34 ± 11,60 د جـ 1,14± 73,49 دهـ ±1,25 73,06 48
 ح 0,069 ± 6,40 و  -جـ  0,46± 12,61 و هـ 2,14± 63,81 زح ±1,25 60,84 72
 ي 0,140 ± 6,28 د جـ ب 0,22 ± 12,71 زح 2,61± 55,44 ي ط ±0,01 51,11 96

 
 
 رزالف الحلٌب

 د جـ 0,020 ± 6,65 ي  0,19± 8,49 أ  1,03± 86,92 أ 1,25± 90,56 صفر
 د 0,033 ± 6,56 ط  -ح  0,41± 9,62 أب 1,24± 82,59 أب ±2,04 83,66 24
 ز و 0,017 ± 6,44 ط  -هـ 0,18± 11,21 د  2,35± 73,60 دهـ ±2,50 72,50 48
 ز و 0,036 ± 6,44 و  -جـ 0,44± 11,86 وز 3,03± 61,38 ح ±1,44 57,23 72
 ك 0,019 ± 6,22 هـ  –ب 0,37± 13,38 ح 2,95± 50,17 ي ±2,88 45,56 96

 
 

 والمحور الجدٌد

 أ0,062 ± 6,74 ط  -ز 0,48 ± 14,13 أب 2,78± 84,86 أب 2,04± 85,00 صفر
 جـ  0,069 ±6,64 ز  -د   0,74± 11,89 د جـ 3,81± 75,82 د جـ ±3,75 75,00 24
 د  0,075 ± 6,56 هـ  –ب 0,73± 12,40 و هـ 3,89± 65,14 وز ±2,88 63,61 48
 ز و 0,083±  6,45 جـ ب 0,92± 13,99 زح 3,90± 54,04 ي ط ±4,08 49,72 72
 ح 0,088 ± 6,37 أ   1,01± 15,00 ط 3,69± 45,18 ك ±4,78 37,78 96

(  0,01 ≥ أ)  احتمال مستوى عند نوٌةمع فروقات وجود على تدل عمودٌا المختلفة العربٌة الحروف   
 72= عدد المشاهدات 

 
EFFECT  OF   DILUENT TYPE   AND  PRESERVATION PERIODS ON 

SOME  SEMEN CHARACTERESTICS  OF AWASSI RAMS. 
ABDULNASIR THNOON MAHMOOD  ALKASHAB 

Animal Resources Dep. College of Agri.& Forestry 

University  of   Mosul  

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate some diluents and effects of type of 

diluents and preservation periods of Awassi  ram semen. The diluents  included egg 

yolk-sodium citrate, Tris fructose –egg yolk ,Skim milk-egg yolk and new modified 

diluents. Dilution rate was (1:10) and semen samples were collected with artificial 
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vagina , one ejaculate per week for 3 months (September , October, and November) 

in the breeding season and preserved at 5
o
C for 4 days to evaluated the changes in 

daily spermatozoa, Individual motility , percentage of alive sperm, pH, and sperm 

abnormalities. Total ejaculates were collected from 6 Awassi Rams with  weight 

mean 54 kg and aged 1.5- 2 years. Results of the present study showed: 

1- Tris fructose – egg yolk diluent was preserved  significantly  (p ≤ 0,01) to the 

sperms in semen's diluent of Awassi Rams and was superior (p ≤ 0,01)  than 

other diluents  in spermatozoa individual motility, percentage of alive sperm 

than other dilutions. 

2- Tris fructose – egg yolk and skim milk – egg yolk diluents were less 

significant (p ≤ 0,01) with  degree of sperms abnormality in diluted semen 

than Sodium citrate (SC) and modified dilutions . 

3- Decrease the efficiency of Modified dilution for preserving the sperms of 

diluted semen with keeping good level of acidity (pH) than other dilutions. 

4- The preservation periods had a significant effect on diluted and cooling  

semen characteristics, however the Tris fructose – egg yolk  was superior 

dilution for preserving Awassi semen at 5
o
C for 4 days.    
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