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   المستخمص
 لألغنامبدل صفار البيض في مخفف السائل المنوي  صفار البيض واستخدامياالمستخمصة من   (LDL)لبروتينات الدىنية واطئة الكثافةا امكانية تجفيداجريت ىذه الدراسة لغرض بيان 

ات طويمة ( يمكن خزنيا لفتر مسحوقلحصول عمى بروتينات دىنية واطئة الكثافة معقمة ومجفدة )فضاَل عن ا أيام خمسةالحفظ بالتبريد لمدة  عند العواسي وتأثيرىا عمى صفات السائل المنوي 
  (LDL)وفييا تم استخالص  2015المرحمة االولى من تموز الى اب  ,وىي عمى ثالث مراحل  2016الى شباط  2015  تموزلممدة من  دراسةىذه ال اجريتواستخداميا عند الحاجة , 

المرحمة , ا تم خزنو بالتجميد بدرجة صفر م  السائل وتحويمو الى مسحوق وتعبئتو في عمب معقمة وبعدى (LDL)وفييا تم تجفيد  2015من صفار البيض الطازج,  المرحمة الثانية في اب 
سطة المنوي بوا( سنة تم فييا جمع عينات السائل 4- 2تم جمع السائل المنوي من اربعة كباش عواسي باعمار تتراوح ) من كانون الثاني وحتى شباط في كمية الزراعة/جامعة بغدادالثالثة 

عمى صفات  LDL ـوتم دراسة تأثير التراكيز المختمفة ل 1:10وكانت نسبة التخفيف  Trisمل/معاممة باستخدام مخفف 1قسمت العينة عمى معامالت التجربة بالتساوي و , الميبل االصطناعي
عمى بعض  المجفد LDLتم دراسة تأثير  ,(% صفار البيض20) السيطرةو عمى التوالي  T3و T2و  T1لممعامالت (% 6.2و 4.8و 3.2)  LDLوقد استخدم ثالث تراكيز .السائل المنوي

 T3تفوقت المعاممة  إذت الفروق بين المعامالت في خصائص النطف الى تفاو لتجربة ا نتائج اشارت ,اليةمتت أيامولمدة خمسة  م 5°خصائص النطف عند الحفظ بالتبريد عمى درجة حرارة 
لمتبريد في حين لم يالحظ فرق معنوي في النسبة المئوية لمنطف الحية بين  الحظ فرق معنوي في االيام االخرىالثاني والثالث ولم ن اليومينفي الحركة الفردية في (P<0.05معنويا )
عمى معاممة السيطرة في  (P<0.05معنويا ) T3و T2لمنطف اعمى مما ىو عميو في معاممة السيطرة لمغشاء البالزمي اذ تفوقت المعاممة   LDLت والسيطرة وقد كانت قابمية حفظالمعامال

في  T2اذ تفوقت المعاممة   السيطرةمختمفة من الحفظ مقارنة مع معاممة  أيامفي  كروسومفي قابمية حفظيا لأل  نفسيا لمحفظ كذلك كان التفوق لممعامالت الثالث والرابع والخامس ياماأل
من الحفظ عمى مجموعة الخامس اليوم في  (P<0.05معنويا ) T3و T2وقت المعاممتين فبين المعامالت والسيطرة وتوالرابع اليومين االول والثاني ولم نالحظ فرق معنوي في اليوم الثالث 

المجفد في مخففات السائل المنوي لما لو من تاثير ايجابي في حفظ  LDLكما يمكن استخدام  وحفظو بالتجميد واستخدامو وقت الحاجة LDLانو باالمكان تجفيد  تقدم نستنتج مما السيطرة,
 مع صفار البيض والمعامالت االخرى. هقارنتLDL %6.4وقد لوحظ ان افضل تركيز في المحافظة عمى خصائص النطف ىو  النطف

 , تبريد السائل المنوي, مجفد LDL: كممات مفتاحية
  *البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول  

 
The Iraqi Journal of Agricultural Sciences – 48(1): 350-359,1327                     Al-Subaihawi    & Al-Saab 
EXTRACTIUON AND LYOPHILIZATION OF THE LOW DENSITY OF LIPOPROTEIN  

INSTEAD OF EGG YOLK ON SOME SEMEN PARAMETERS OF AWASSI RAMS 
H. R. B. Al-Subaihawi                       H. K. J. Al-Saab

* 

Researcher                                         Lecturer 

Dep .of Animal Production - Coll. of Agric., Univ .of Baghdad 

Zainab_alhawra@yahoo.com 
ABSTRACT 
This study was conducted  to explain the possibility of lyophilization of low– density lipoprotein (LDL)  that is extracted from the egg yolk to 

be used instead of the egg yolk in  an  extender semen that belong to the Awassi sheep and their effect on the characteristics of the semen 

after five days of cryopreservation, as well as to get low-density Lipoprotein, steriled and lyophilized (powder) lipoprotein that can be stored 

for a long time to used when needed. The study  was conducted in the from July 2015 to February  2016. The first stage started from July 

until  August 2015  the (LDL) was extracted from fresh egg. The second stage in August 2015. the liquid (LDL) has been lyophilized  and turn 

into powder that is packed in vials, steriled  vials  and then was stored in 0°C. The third stage was conducted from January to February 2016 

in the college of Agriculture/ University of Baghdad. the semen was collected from four of the Awassi rams of the age (2– 4) years and the 

samples was collected by using  artificial vagina. After that the sample was divided on the experimental treatments evenly 1ml/ transaction 

by using extender Tris. The dilution ratio was 1: 10. The effect of the different concentrations had been studied of the LDL on the  

characteristic of semen and three concentration of the LDL were used (3.2, 4.8 and 6.2%) for the transactions T1, T2,T3 respectively and the 

control treatment (20% EY).The effect of the lyophilized LDL was studied on some characteristic of sperm when cryopreserved under the 

temperature 5°c for five days. The Results of the experiment to varying differences between transactions in sperm characteristics as 

treatment outperformed T3 (P <0.05) in the individual movement in the 2nd and 3rd days and did not notice a significant difference on the 

other days, while a significant difference in the percentage of live sperm among the treatments and control were observed viability of keeping 

LDL of sperm higher was than it is in the control treatment of the plasma membrane as treatment outperformed T2 and T3 (P <0.05) on the 

treatment of control on the 3rd, 4th and 5th of conservation was also excel themselves transactions in susceptibility saved for acrosome on 

different days of conservation compared with the control treatment as it overtook treatment T2 in the first two days and did not notice a 

significant difference on the 3rd and 4th among the treatments and control excelled treatments T2 and T3 (P <0.05) in 5th day of conservation 

to the control, we conclude from the foregoing that it is possible freeze-drying LDL and save the freeze and use it in time of need can also be 

used in lyophilized LDL thinners semen because of its positive impact in keeping sperm has been observed that the best concentration of 

sperm in maintaining the properties is 6.4% LDL compared with egg yolk and other transactions. 

Key words: LDL lyophilized, cryopreservation semen . 

*Part of M.Sc. thesis of the first author. 
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 المقدمة
 اكبران مشكمة انخفاض اعداد االغنام العواسي احدى 

المتزايد  مشاكل الثروة الحيوانية العراق وذلك نتيجة الطمب
, لذلك استعممت تقنية التمقيح عمى منتجاتيا المرغوبة

وانخفاض االصطناعي لمحفاظ عمييا وزيادة اعدادىا 
, فضال عن ذلك لم تكن تقنيات خصوبتيا من جية اخرى

, ريد او التجميد بالمستوى المطموبحفظ السائل المنوي بالتب
ثي نتيجة وذلك لعدم اكتمال المعمومات وبرامج التحسين الورا

بدأت الدراسات حول التمقيح  ,(2)لتواضع المختبرات المحمية 
( 18و 17االصطناعي في االغنام في بداية القرن العشرين )

تم استخدام السائل المنوي الطازج  1930في بداية  إذ
(Fresh والمخفف عمى نطاق واسع في تربية االغنام وان )

الحاجة الى اخصاب عدد كبير من النعاج من السائل المنوي 
لمكباش ذات الصفات الجدية والمرغوبة ادى الى زيادة مراكز 
التمقيح وقد لوحظ ضرورة استخدام السائل المنوي لفترات 

حول ادى الى التركيز مما طويمة وفي اوقات معينة من السنة 
السائل المنوي بطرق صناعية تحت ظروف  حفظالبحث ل

معينة ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تقميل التمثيل الغذائي 
خدام وبذلك فقد لوحظ است حفظلمنطف وبالتالي اطالة فترة ال

( ادى الى انخفاض التمثيل درجة حرارة منخفضة )التبريد
وىذه  م°5الغذائي لمنطف وبالتالي يمكن خزنيا بدرجة حرارة 

اما الطريقة االخرى تكون بخفض  .(24الطريقة االولى )
درجة الحرارة دون الصفر المئوي )بالتجميد( وبذلك يمكن 

وخالل العقود الماضية اصبح (, 34استخداميا في أي وقت )
صفار البيض احد اىم العناصر المستخدمة في مخفف 

قابميتو عمى الحد من صدمة البرودة التي لالسائل المنوي 
 5ثناء التخفيف والتبريد التجميد )افي تتعرض ليا النطف 

فوائده  من رغمعمى ال( وقد وجد انو لصفار البيض 22و
 كروسومعمى سالمة الغشاء البالزمي واأل ا  الكثيرة لو اضرار 

وكذلك عمى حركة النطف والسبب في ذلك يعود الى وجود 
وقد بينت (, 1الضارة في صفار البيض )بعض المواد 

 LDLالدراسات ان البروتينات الدىنية واطئة الكثافة 
حماية الغشاء  ىي المسؤولة عنالموجودة في صفار البيض 

البالزمي لمنطف وذلك من خالل المجموعة الفوسفاتية 
اثناء  في التي تعمل عمى حماية النطف LDLالموجودة في 

 LDLوبعد النجاح في استخالص الـ ( 26الحفظ في التبريد )

وحصولو عمى  (26)من صفار البيض وبطريقة عممية من 
عمى صفار البيض الكامل في  LDLنتائج تفوق فييا الـ 

 LDL, فقد استخدم الـ مخففات حفظ نطف الثيران بالتجميد
بنسبة  LDLان استخدام الـ  (41), إذ وجد من عدة باحثين

لمكباش كان فعاال  في % في مخفف السائل المنوي 9
المحافظة عمى نسبة الكولسترول/ الفوسفولبيد في األغشية 

ان و  البالزمية لمنطف ومقاومة النطف لصدمة البرودة,
الى مخففات  المستخمص من صفار البيض  LDLاضافة

كان ليا االثر  %20و8  , 5اكيزالسائل المنوي لألغنام بتر 
% وتركيز 20وقد تم اختيار تركيز الواضح في حفظ النطف 

ى حماية النطف من صدمة % وتبين ليا نفس القدرة عم8
وىناك محاوالت محدودة في مجال ( 38و 27و 4البرودة )
واستخدامو في مخففات السائل المنوي  LDLتجفيد 

 LDL( الذين حصموا عمى نتائج سمبية الستخدام 29و27)
الذي  (6), فضال  عن مجفد في اغمب خصائص النطف

مجفد وبتراكيز منخفضة وقد وجد نتائج  LDLاستخدم 
 حفظ النطف بالتبريد او التجميد, المجفد في LDLايجابية 

ليست سيمة وتحتاج الى وقت  LDLلكون استخالص و 
ال يمكن حفظو بالتبريد اكثر  LDLوخطوات عديدة وكون 

مما يحد من استخدامو بدل عن صفار البيض  أيام  5–4من 
في مراكز التقيح االصطناعي فقد جاء ىذا البحث لدراسة 

في قناني  مسحوقوحفظو عمى شكل  LDLامكانية تجفيد 
 TRISواستخدامو في مخفف معقمة وخزنو لفترات طويمة 

ام لمعرفة تأثيره لحفظ السائل المنوي بالتبريد ولمدة خمسة اي
طف ومدى قابمتو عمى الحفظ خالل مدة عمى خصائص الن

مما ينتج في حالة نجاح ىذه العممية فتح افاق واسعة التبريد 
عن  كز التمقيح االصطناعي واالستعاضةالستخدامو في مرا

صفار البيض الذي اضافو الى احتواءه عمى بعض المركبات 
المضرة بالنطف إذ ان الحصول عمى البيض الطازج يعتبر 

مجال تخفيف وتجميد السائل و الصعوبات في أحد المشاكل ا
 .المنوي

 المواد وطرائق العمل
 حيوانات التجربة

كباش عواسي تم تدريبيا عمى   4استخدم في ىذه الدراسة
وكانت  جمع السائل المنوي بطريقة الميبل االصطناعي

-52( سنوات ووزن جسم يتراوح ) 4-2اعمارىم تتراوح بين )
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ا في حضائر واحد, وتم ايواءىوضعت في قطيع ( كغم 65
في الحقل الحيواني التابع لكمية  من النوع نصف المغمق.

خضعت الحيوانات الى  الزراعة في جامعة بغداد الجادرية,
 300نظام غذائي موحد , يقدم  العمف المركز يوميا بمعدل )

وكانت مكونات العميقة التي يتم تحضيرىا في  غم/ حيوان(,
كسبة فول  %10نخالة و%35شعير و%38الحقل ىي 

وكانت  ,()ممح, كمس, فيتامينات %2و % ذرة15و صويا
كيمو سعرة ونسبة البروتين  2183.7نسبة الطاقة في العميقة 

أما  ,يومياً مع تقديم العمف االخضر والتبن  ,(28)15.35%
الماء الصالح لمشرب وقوالب االمالح المعدنية فكانت متوفرة 

الى ماء Amino– UVEVIT أمام الحيوانات مع أضافة 
 .الشرب

 2015من تموز  لممدة ىذه الدراسة اجريت: تصميم التجربة
ثالث مراحل وبواقع  عمى وىي 2016شباط  ولغاية

في  2015المرحمة االولى من تموز الى اب ===:تجربتين
مختبر الفايروسات قسم التشخيص التابع لدائرة وقاية 
المزروعات الواقعة في قضاء ابي غريب شمال غربي بغداد 
لغرض اجراء استخالص البروتينات الدىنية واطئة الكثافة 

(LDL)  من البيض الطازج من خالل عدة خطوات وتمت
ة وحفظو في التبريد تنقيتو وتعبئتو في عمب محكمة ومعقم

اما المرحمة الثانية من التجربة فكانت في اب  ,ن تجفيدهلحي
في شركة الكندي لمقاحات والمصول الواقعة في قضاء  2015

ابي غريب إذ تم تعبئة البروتينات واطئة الكثافة السائمة 
LDL) في عمب )Vials  معقمة وتجفيده في جياز التجفيد

وىي عممية سحب  drying Freeze)التجفيف بالتجميد( 
الرطوبة من المادة وتحويميا الى مادة جافة بشكل مسحوق 

( %67السائل ) LDLوكانت نسبة الرطوبة المفقودة من 
السائل ووزنو بعد التجفيد وكان  LDLوذلك من خالل وزن 

اما المرحمة الوزنين ىو وزن الرطوبة المفقودة, الفرق بين 
الحيواني التابع لكمية  لالثالثة  لمدراسة فقد اجريت في الحق

 -بواقع تجربة )كانون الثانيالجادرية  جامعة بغداد/ /الزراعة
بعة كباش عواسي تم جمع السائل المنوي من ار  إذ( شباط

اسبوع  وقد بمغ عدد القذفات خالل  كبش/ /بواقع قذفة واحدة
جمع السائل تتم  تجربةال عمى طول( قذفة 28لتجربة )مدة ا

وذلك بيدف ( Pooled semenبعض )المنوي ومزجو مع 
ازالة الفروق الفردية بين الكباش ومن ثم تقسيم السائل المنوي 

الذي تم اعداده سابقا حسب طريقة  Trisباستخدام مخفف 
عمى معامالت التجربة بالتساوي حيث استخدم ثالث ( 33)

لممعامالت  %6.4و 4.8و 3.2المجفد ) LDLتراكيز من 
T1 وT2 وT3  صفار 20( ومعاممة السيطرة التواليعمى %

 .البيض
 LDL 6 طريقة استخالص

تم استخالص البروتينات الدىنية واطئة الكثافة من صفار 
( وفق سمسمة من الخطوات 26البيض الطازج حسب طريقة )

مق ومعقمة لحين لحين تنقيتو وتعبئتو في عمب محكمة الغ
 .تجفيفو بالتجميد
 الدىنية واطئة الكثافةلبروتينات طريقة تجفيد ا

   drying)التجميد الجاف(lyophilisation التجفيد 
freeze  ىو عبارة عن عممية سحب الرطوبة من المواد

سريعة التمف وتحويميا من الحالة السائمة الى الحالة الصمبة 
ليا من خالل تجميد  خالية من الرطوبة لزيادة العمر الخزني

المواد السائمة ثم تقميل الضغط المحيط بيا لمسماح بتسامي 
اجريت عممية  الموجودة في المادة بشكل مباشر, المياه

التجفيد في شركة الكندي النتاج المقاحات والمصول الواقعة 
المستخمص من  LDLانو بعد تجميع  إذفي ابي غريب 

يتم تحويمو الى الحالة صفار البيض وىو بالحالة السائمة ل
 ليتم حفظو بشكل اسيل ولمدة اطول مسحوقالصمبة بشكل 

تم تقسيم ===:بما يأتيتتمخص عممية التجفيف  (1صورة )
LDL  معقمة  في عمبالسائل يشكل متساوي بالوزن وتعبئتو

السائل وبعد LDL غم من  2.2عمى  عمبةاحتوى كل  إذ
تم فقد رطوبة بمقدار  إذ غم 0.52التجفيد كان الوزن الناتج 

عممية  وتمت .LDL%( من وزن 67تقدر ) غم 1.68
 )19( الى استنادا   التجفيد

 
محكمة  الوجفذLDL المنتج النيائي عمب . 1صورة 

 .ومعقمة
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 LDLاذابة البروتينات الدىنية واطئة الكثافة المجفدة 
في المخفف المحضر لمسائل المنوي  المجفد LDLتم اذابة 

 Magneticبعد وزنو وباستخدام جياز الخمط المغناطيسي )

stirrer)  كل جزيئات  ذابةإلدقائق  خمسةولمدةLDL  في
المخفف وبعد ذلك يوضع في الحمام المائي عمى درجة حرارة 

ليكون نفس درجة حرارة السائل المنوي اثناء ° م  37
 .التخفيف

 :المنويصفات السائل 
تم قياس النسبة المئوية لمحركة الفردية  :الحركة الفردية

 (.12) نطف حسب الطريقة التي اشار الييالم
 الميتة:نسبة النطف  الحية و 

النسبة المئوية لمنطف الحية والميتة استنادا الى قدرت  
 (.37)الطريقة التي اشار الييا 

 -(:HOST) اختبار :سالمة الغشاء البالزمي

Hypoosmtic swelling Test , قدرت النسبة المئوية
 .(8)لمنطف ذات الغشاء البالزمي السميم بحسب طريقة 

 كروسومتم تقدير النطف ذات األ: كروسومفحص سالمة األ 
ومحمول االيوسين  –م باستخدام صبغة الجنشن البنفسجيالسمي

(Gentian Violet Solution-Eosin Solution( )51). 

 :االحصائيالتحميل 
في التحميل االحصائي عمى  SAS(35)استخدم البرنامج  

( لدراسة تأثير CRDوفق التصميم العشوائي الكامل )
في الصفات  لكل معاممة والوقت لكل وقت المعامالت

المدروسة وقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار 
Duncan (13) يناالتي ينالرياضي يننموذجواستخدم األ: 

متحري عن تأثير المعاممة لكل ل :الولااالنموذج الرياضي 
 :وقت

Yij= µ + Ti + eij 

 :إذ ان  
Yij قيمة المشاىدة :j العائدة لممعاممة. 
µالمتوسط العام لمصفة :. 
Tiتأثير المعاممة المدروسة :. 
eij:  الخطا العشوائي الذي يتوزع طبيعيا بمتوسط يساوي

 .2eσصفرًا وتباين قدره 
متحري عن تأثير الوقت لكل األنموذج الرياضي الثاني :ل

 :معاممة
Yij= µ + Pi + eij 

 :إذ ان
Pi:  .)تأثير الوقت )ايام الحفظ 

اما باقي الرموز فيي كما وردت في األنموذج الرياضي االول 
 .المذكور آنفا  

 النتائج والمناقشة
الفردية بة المئوية لمحركة المعاممة والوقت في النس تأثير

 :لمنطف
 وجود تأثير معنوي( 1اوضحت نتائج الدراسة الجدول )

(P<0.05) إلحالل LDL  المجفد محل صفار البيض
إذ تفوقت  الكامل في الحركة الفردية متأثرة بمدة الحفظ

( عمى بقية المعامالت 6.4 %LDL) T2المعاممة الثالثة 
مع عدم   75.00±2.18في اليوم الثاني لمحفظ إذ بمغت 

اذ  T2و T1وجود فرق معنوي لممعاممة نفسيا مع المعاممتين 
% لممعاممتين 71.87±4.00و ±3.71  69.3بمغت

لحركة الفردية المذكورة انفا  عمى التوالي في حين انخفضت ا
% مع عدم وجود فرق  60.62±6.00في معاممة السيطرة

, وفي اليوم الثالث T2و T1معنوي بين االخيرة و المعاممتين 
عمى معاممة  P<0.05معنويا  T3لوحظ تفوق المعاممة 

 T2و T1السيطرة مع عدم وجود فرق معنوي بين المعامالت 

 50.62اذا بمغت نسبة الحركة الفردية لميوم الثالث  T3و
% لممعامالت 5.00 60.00±و  49.37±4.16و 4.94±

 4.85عمى التوالي فيما بمغت الحركة الفردية لمعاممة السيطرة 
 T1% ولم يالحظ فرق  معنوي بين المعامالت  ±39.37

( الذي تفوقت 6)ومعاممة السيطرة وىذا يتفق مع نتائج  T2و
المجفد عمى صفار البيض في دراستيم, في  LDLنتائج 

 T2و T1التوجود فرق معنوي بين المعام لم يالحظ حين

لمتبريد  والخامس الرابعو ومجموعة السيطرة لميوم االول  T3و
المجفد عمى  LDLوىذا ما يدل عمى قابمية . (1)الجدول 

دراسات  مع وىذا يتفقحفظ نطف السائل المنوي لمكباش 
ر محل صفا LDL( الى امكانية استبدال 26)اشار إذاخرى 

البروتينات  البيض في مخففات السائل المنوي, ان استخدام
السائمة كان ليا دور كبير في  LDLالدىنية واطئة الكثافة 

حماية النطف من صدمة البرودة كما اشار ليا العديد من 
 فيما يخص المقارنة من جانب اخر (.26و 23الباحثين )

في  يامفقد كان الفرق المعنوي واضح بين األ يامبين األ
عمى بقية  P<0.01))المعاممة االولى اذ تفوق اليوم االول 
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الحفظ االخرى اذ بمغت الحركة الفردية لميوم االول في  أيام
% وكانت ادنى نسبة 1.99  85.25 ±المعاممة االولى 

  22.16±الفردية في اليوم الخامس اذ بمغتمئوية  لمحركة 
بين  (P<0.01)% مع وجود فروق عالية المعنوية 4.04

في المعاممة الثانية تفوق و  (.1ول جد) الحفظ الخمسة أيام
 يامعند الحفظ بالتبريد عمى األ ((P<0.01اليوم االول معنويا 

% وقد 86.50±1.86كانت نسبة الحركة الفردية  إذاالخرى 
في اليوم الثاني لمخزن اذا  انخفضت الحركة الفردية

, واستمر االنخفاض في الحركة % 71.87±4.00بمغت
مع وجود فرق معنوي بين اليوم  حفظالفردية في اليوم الثالث لم

الخامس ولم يالحظ فرق معنوي بين اليومين و الثالث والرابع 
 T3وفي المعاممة الثالثة  .(1جدول )الرابع والخامس 

االول اوضحت النتائج عدم وجود فرق معنوي بين اليومين 
%  85.50±2.96بمغت الحركة الفردية  اذ والثاني

 P<0.01% عمى التوالي مع تفوق معنوي 75.00±2.18و
في  انخفضت, في حين الحفظ أيامليذين اليومين عمى بقية 

 يماولم يالحظ فرق معنوي بين حفظلم والرابع الثالثاليوم 
لميوم  P<0.01ومعاممة السيطرة كان التفوق  (.1جدول )
الحفظ اذ كانت الحركة الفردية  أيامعمى بقية  حفظاالول لم

% وانخفضت الحركة الفردية معنويا في اليوم 2.67±82.50
وبمغ ادنى حركة فردية في اليومين الرابع الثالث و الثاني 

وقد كان  .(1جدول )والخامس ولم يالحظ فرق معنوي بينيا 
اعتمادا عمى نوع  ياماالختالف في الحركة الفردية بين األ

وجد في المعاممة االولى والثانية  كانت اعمى  إذالمعاممة 
حركة فردية في اليومين االول والثاني وبدأ االنخفاض بشكل 
تدريجي من اليوم الثالث لمتبريد في حين في معاممة السيطرة 
كانت الحركة الفردية متفوقو في اليوم االول فقط وبدأت 
باالنخفاض من اليوم الثاني واستمر االنخفاض الى ان 
وصمت ادناىا في اليوم الرابع والخامس وىذا يتفق مع باحثين 

في  LDLللوىذا بسبب التأثير االيجابي )16و2اخرين )
اما  (6) حماية النطف ليذه الفترة والحفاظ عمى حركتيا

بالنسبة النحفاض حركة النطف بتقدم فترة الحفظ فانو يعود 
في ( ان االنخفاض الحاصل 40)وجد  إذالى فترة الخزن 

غشاء البالزمي بسبب الحركة الفردية ناتج عن تضرر ال
الجدول  بالحركة الفرديةان التدىور الحاصل . صدمة البرودة

ىو بسبب صدمة البرودة التي تتعرض ليا  حفظتقدم الب( 1)

النطف اثناء الحفظ بالتبريد الذي يؤدي الى استنزاف 
حركة انخفضت ال إذ(  20الكولسترول وااليونات من النطف )

% او اكثر بتقدم فترة الخزن وىذا 50الفردية بنسبة  تتجاوز  
كذلك بسبب انتاج و  (33و21و14و 2) ينطبق مع نتائج

انا  إذ( 39بزيادة فترة الحفظ ) ROSاالوكسجين التفاعمي 
االجياد التأكسدي في النطف تحدث بسبب اختالل التوازن 

وانتاج االوكسجين بين نظام المضاد لألكسدة في الخمية 
 .ROS  (36)للتفاعلي

نطف الحية تأثير المعاممة والوقت في النسبة المئوية لم
 :شباط( -)كانون الثاني 

( عدم وجود فرق معنوية 2الجدول ) الدراسة في بينت نتائج
لم  إذ( 2يتفق مع )وىذا  الحفظفترة  أيامبين المعامالت طيمة 

من يجد تأثير لنوع المخفف عند استخدامو اكثر من نوع 
 يامالف بين األفقد كان االخت ياماما بين األ ,المخففات

في المعاممة حظ لو  إذاعتمادا عمى نوع المعاممة في الدراسة 
 أيام(عمى بقية (P<0.01 ولى تفوق اليوم االول معنويااال

بمغت نسبة النطف الحية في اليوم  إذ فترة الحفظ بالتبريد
, وقد انخفضت نسبة النطف الحية  %91.75±1.56االول 
لم يالحظ فرق معنوي بينيا االخرى لمحفظ  و  يامفي األ

وفي المعاممة الثانية ايضا كان التفوق عالي  (2)الجدول,
الحفظ اذ كانت نسبة  لميوم االول من  (P<0.01)المعنوية 

في  يام, وانخفضت في األ%0.45 94.75±النطف الحية
وجود فرق معنوي بينيا مع عدم  حفظاالخرى لم ياماأل

في حين لوحظ في المعاممة الثالثة حصول (,2 ,الجدول)
الرابع في اليوم  (P<0.01)تدىور وانخفاض عالي المعنوية 

%  ±2.18 81.33و 85.25± 2.13البالغة  والخامس
, مع %1.94   93.00±بمغت إذ االولمقارنة مع اليوم 

االولى من فترة الثالثة  ياموجود فروق معنوية بين األ عدم
 ± 2.15 88.57و1.94   93.00±الحفظ والتي بمغت

, وعدم وجود فرق معنوي % عمى التوالي87.44±1.17و
 الرابع والخامس ياماألمن جية وبين  الثالث والرابع ياماألبين 

وفي معاممة السيطرة كان التفوق ( ,2 ,جدول)من جية اخرى 
بمغت نسبة  إذ االول والثانيلميومين  (P<0.05)معنوي 

 2.14% و  89.12± 2.64النطف الحية في ىذه المعاممة 
المذكورة عمى التوالي ولم يوجد بينيما  يام% لأل±87.62

في حين انخفضت معنويا في اليوم الثالث وبين اليومين 
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مع  % 77.16± 1.64الحية الخامس اذ بمغت نسبة النطف
 ,الجدول) الثالثة االخيرة يامعدم وجود فرق معنوي بين األ

عمى حفظ حيوية النطف  LDLعمى قابمية  ما يدلوىذا , (2
والذي بدوره يؤدي الى ارتفاع نسبة النطف الحية مقارنة مع 

التدىور  السيما ان ة النطف الميتة في السائل المنوينسب
لنطف الحية بتقدم مدة الحفظ الحاصل في انخفاض نسبة ا

  .(2اليو ) ما أشارانخفاض درجة الحرارة وىذا  بسبب
تأثير المعاممة والوقت في النسبة المئوية لمنطف ذات 

 :شباط( -زمي السميم )كانون الثانيالغشاء البال 
( عدم وجود فرق معنوي 3اوضحت نتائج الدراسة الجدول )

ين االول ومعاممة السيطرة في اليوم LDLبين معامالت 
لث فقد تفوقت , اما في اليوم الثاوالثاني لمحفظ بالتبريد

عمى المعاممة  (P<0.05)الثالثة معنويا المعاممة الثانية و 
 81.11±2.73و  2.29±78.12إذ بمغت  T1االولى 

عمى  T1و T3و T2لممعامالت  %± 6.87 65.00و
 T3و T2التوالي, مع عدم وجود فرق معنوي بين المعاممتين 

 T1مجموعة السيطرة كذلك عدم وجود فرق معنوي بين و 
, اما في اليوم الرابع فقد تفوقت المعامالت ومجموعة السيطرة

T2 وT3 معنويا (P<0.05)  في حين انخفضت معنويا
P<0.05  في المعاممةT1  وانخفضت ادناىا في معاممة

 T2و T1السيطرة مع عدم وجود فرق معنوي بين المعامالت 

اممة السيطرة من جية ومع T1من جية وبين المعاممة  T3و
في اليوم الخامس  السياق نفسو(,  وفي 3 ,جدول)اخرى 

لممعاممتين  (P<0.05)لمحفظ بالتبريد لوحظ التفوق المعنوي 
T2 وT3  في حين انخفضت في المعاممةT1  إذ كانت

مع عدم وجود  وية لمنطف سميمة الغشاء البالزميالنسبة المئ
د بمغت ادناىا وق LDL معنوي بين المعامالت الثالث لمـ فرق

% مع عدم وجود فرق  3.96 55.83 ± في معاممة السيطرة
 (3 ,الجدول)معاممة السيطرة و  T1معنوي بين المعاممة 

( الذي الحظ تفوق معامالت 6)واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج 
LDL  عمى معاممة صفار البيض 4المجفد في تركيز %

 16.0التي بمغت نسبة النطف سميمة الغشاء البالزمي فييا 
±  14.5المجفد بمغت ) LDL% وفي معامالت ±10.5 

% (6.3±  11.2و 9.4±  17.3و 10.6±  18.3و 3.0
ولمقارنة فترات الحفظ  .% عمى التوالي8و 6و 4و 2يز لمتراك

 لممعاممة يامبالتبريد فقد لوحظ عدم وجود فرق معنوي بين األ

, اما في المعاممة الثانية فقد لوحظ تفوق (3 ,جدول)االولى 
بمغت اعمى نسبة لمنطف  إذالتجربة  أياماليوم االول عمى بقية 

% وفي  92.50±1.62الغشاء السميم في اليوم المذكور ذات
اليوم الثاني فقد انخفضت نسبة النطف السميمة الغشاء 
البالزمي واستمر االنخفاض مع عدم وجود فرق معنوي لميوم 
الثالث كذلك انخفضت في اليوم الرابع مع عدم وجود فرق 

وبمغت ادنى نسبة معنويا  الثالث والرابعمعنوي بين اليومين 
 إذلمنطف ذات الغشاء السميم في اليوم الخامس 

% مع عدم وجود فرق معنوي بين 3.37  67.16±كانت
 T3وفي المعاممة الثالثة ( ,3 ,جدول) الرابع والخامساليوم 

اليوم االول في P<0.01) )فقد لوحظ تفوق عالي المعنوية 
كانت اعمى نسبة معنويا  إذالحفظ االخرى  أيامعمى بقية 

ول لمنطف ذات الغشاء البالزمي السميم في اليوم اال
 يام, في حين انخفضت في األ%92.62± 1.47وكانت

الثاني  ياماالخرى لمحفظ ولم يالحظ فرق معنوي بين األ
في اليوم الخامس  وقد بمغت ادناىا معنويا ,والثالث والرابع

اما في  (,3 ,الجدول) %66.66± 2.49كانت  إذلمتبريد 
معاممة السيطرة فقد تفوق اليوم االول عالي المعنوية 

(P<0.01)  السميمة الغشاء البالزمي اذ في نسبة النطف
, وقد انخفضت نسبة النطف %1.97  88.62±بمغت

لم  إذاالخرى  يامالسميمة الغشاء البالزمي تدريجيا في األ
, واستمر الثاني والثالث ياميالحظ فرق معنوي بين األ

ولم ويالحظ فرق والخامس االنخفاض المعنوي في اليوم الرابع 
وجدت  وقد ,(3 ,جدول) الرابع الخامسمعنوي بين اليومين 
باختالف نوع المعاممة لمتجربة االولى  يامفروق معنوية بين األ

 خمسةبسبب التعرض لصدمة البرودة خالل فترة الحفظ ولمدة 
يتأثر الغشاء البالزمي اثناء الحفظ بالتبريد بسبب  إذ أيام

كذلك ( 32في الغشاء البالزمي ) ن الموجودةاكسدة الدىو 
بسبب  تغيير في نفاذية الغشاء مما يؤدي الى فقدان 

 تكون يعتقد ان عممية التجفيد إذ( 7االنزيمات والكاتيونات )
وين الطبقة الواقية لمنطف في تك LDLقد اثرت عمى قابمية 

اقل قابمية عمى حماية  الطبقة المتكونة من المجفد كما ان
النطف من صدمة البرودة بتقدم فترة الحفظ بالتبريد مما قد 
تؤدي الى زيادة استنزاف الكولسترول من الغشاء البالزمي 
كمما زادت فترة الحفظ بالتبريد وذلك ىو السبب الذي ادى الى 
عدم وجود الفرق المعنوي بين معامالت التجربة باستخدام 
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المجفد ومعاممة السيطرة عند استخدام  LDL تراكيز مختمفة لمـ
في اليومين االول والثاني لمحفظ % 20صفار البيض بنسبة 

(27). 
 
تأثير المعاممة والوقت في النسبة المئوية لمنطف  -4-3-4

  :شباط( –السميم )كانون الثاني كروسومذات األ 
فقد تباينت نتائج  ,السميم كروسوماما بالنسبة لمنطف ذات األ

( في 4 ,جدول)التجربة بين المعامالت باختالف فترة الحفظ 
  T2للمعاملة ((P<0.05اليوم االول حصول تفوق معنوي 

ومجموعة  السيطرة اذ بمغت النطف   T1المعاملةعمى 
 1.25% 94.25% و± 0.44  96.87كروسومالسميمة األ

ومجموعة  T1و T2 % لممعامالت0.70±  94.37و ±
, كما بينت النتائج عدم وجود فرق السيطرة عمى التوالي
مجموعة السيطرة من جية و بين و  T1معنوي بين المعاممة 

T1 وT3  0.65 96.62من جية اخرى  اذ بمغت ± %
من  T3و T2كذلك عدم وجود فرق معنوي بين  T3لممعاممة 

, وفي اليوم ومجموعة السيطرة من جية اخرى T3بين جية و 
عمى  T2 ( لممعاممة (P<0.05ثاني كان التفوق المعنوي ال

 T1مجموعة مع  عدم وجود فرق معنوي بين المعامالت 

جية من  T3و T1 , ولم يوجد فرق معنوي بينT3و T2و
, ولم يالحظ فرق معنوي ومجموعة السيطرة من جية اخرى

بين المعامالت المختمفة ومجموعة  الثالث والرابع لميومين
  (P<0.01)في حين كان التفوق عالي المعنوية , السيطرة

عمى مجموعة السيطرة  T3و T2 خامس لممعاممةفي اليوم ال
 ± 0.80  85.33كروسومكانت نسبة النطف السميمة األ إذ
 و T2 % لممعامالت± 1.13 79.16و ± 1.52 85.66و

T3 ومجموعة السيطرة عمى التوالي مع عدم وجود فرق معنوي
% 1.70± 82.83ومعاممة السيطرة جدول اذ بمغت  T1بين 

( وىذا يتفق مع نتائج الدراسات التي 4 )الجدول T1للمعاملة
بشكل سائل طازج وبتراكيز مختمفة في  LDLاستخدمت 

من صدمة البرودة مقارنة مع مخففات  كروسومحماية األ
في  البونفسيا في نطف الك (31و30و 26) صفار البيض

( ايضا 27) ( لكن3نطف الماعز ايضا )( وفي 10دراسة )
الطازج في حين انخفضت عند استخدام  LDLالحظ تفوق 

LDL  ,فقد لوحظ انخفاض عالي  ياماما بين األمجفد
النسبة المئوية لمنطف سميمة  في (P<0.01)المعنوية 

من  االولمقارنة باليوم  الرابع والخامسفي اليوم  كروسوماأل
 الثاني والثالثمقارنة باليوم  الخامسجية وكذلك بين اليوم 

الثالثة  يام, مع عدم وجود فرق معنوي بين األمن جية اخرى
اما في  ,(4 ,الجدول) اليومين االخيرينوال بين  االولى

 ((P<0.01المعاممة الثانية فقد لوحظ اعمى نسبة معنويا 
في اليوم االول لمحفظ في التبريد  كروسوملمنطف السميمة األ

االخرى تدريجيا مع عدم وجود فرق  يامخفضت في األوقد ان
 89.37±, في حين بمغت في اليوم الرابع ينيمامعنوي ب

الثالث % مع عدم وجود فرق معنوي بين اليومين 1.25
معنويا  استمر االنخفاض الى ان وصل ادناهو  والرابع

P<0.01))  85.33± 0.80بمغت إذفي اليوم الخامس  %
لوحظ تفوق عالي المعنوية  T3وفي معاممة (, 4الجدول )

(P<0.01) إذاالخرى لمحفظ  ياماليوم االول مقارنة مع األ 
%  0.65  96.62 ±كروسومبمغت نسبة النطف السميمة األ

 ,الثاني والثالث يامفي حين لم يالحظ فرق معنوي بين األ
خامس لوانخفضت نسبة النطف السميمة ادناىا في اليوم ا

ان التدىور الحاصل في نسبة النطف ذات  (.4)الجدول,
السميم يعود الى التأثر بسبب طول فترة الحفظ  كروسوماأل

 25و 9) اشار كل من إذوالتعرض لمبرودة بشكل كبير 
النطف ان عممية التبريد يمكن ان تحافظ عمى  (40و

 96ساعة وقد تصل الى  84 –24وحيويتيا وخصوبتيا لمدة 
اما  حفظلكنيا تنخفض بزيادة فترة الساعة دون انخفاض كبير 

في مجموعة السيطرة فقد كان التفوق لميوم االول فقط عمى 
في  كروسومكانت نسبة النطف السميمة األ إذالحفظ  أيامبقية 

, ولم يالحظ فرق معنوي بين 94.37 ± 0.70ىذا اليوم 
في نسبة النطف السميمة الثاني والثالث والرابع  ياماأل
 إذحين بمغت ادناىا في اليوم الخامس في  كروسوماأل

لنظرية االكثر ثبوتا ان ا .(4 ,لجدو )  79.16± 1.13كانت
( 23في حماية النطف ىي نظرية  )  LDLعملفي الية 

مع بروتينات البالزما   LDLالتي اشار فييا الى ارتباط 
والذي بدوره يقمل من االستنزاف  BSPsالمنوية في الثيران 

الحاصل في الكولسترول من الغشاء البالزمي وبذلك يحافظ 
نفس ) 11عمى حيوية النطف وحركتيا التقدمية وقد الحظ )

 إذ بشكل سائل  LDLتأثير في نطف الكباش عند استخدامال
بروتينات مماثمة لما موجود في األبقار في السائل المنوي وجد 

لمكباش ويعتقد ان ليا نفس العمل وتسمى بروتينات البالزما 
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 .Ram Seminal plasma Proteins( RSPsللكباش )المنوية 

العواسي عند اضافة نسب مختمفة لدى الكباش  المئوية لمحركة الفردية لمنطف النسبةتأثير المعاممة والوقت في  .1جدول 
 (الخطأ القياسي ±المتوسط ) المجفد  LDLمن

 الحركت الفرديت للنطف )%( بعذ التبريذ بـ )يوم ( الوعاهلت

 الخاهس الرابع الثالث الثاني االول

T1 1.99± 85.25 

A a 

3.71±69.37    

AB b 

4.94±50.62    

AB c 

6.16 ±35.75   

A d 

4.04±22.16   

A e 

T2 1.86±86.50    

A a 

4.00±71.87    

AB b 

4.16±49.37    

AB c 

6.04 ±36.87   

A cd 

4.87 ±25.33   

A d 

T3 

 

2.96±85.50    

A a 

2.18±75.00    

A a 

5.00±60.00    

A b 

6.80 ±33.12   

A c 

4.08 ±25.00   

A c 

    82.50±2.67 السيطرة

A a 

6.00±60.62    

B b 

4.85 ±39.37   

B c 

6.33 ±23.37   

A d 

3.74 ±14.16   

A d 

 ( تختمفيام( وحروف صغيرة مختمفة ضمن الصف الواحد )بين األمن العمود الواحد )بين المعامالتالمتوسطات التي تحمل حروف كبيرة مختمفة ض
 .% صفار البيض20مجفد/ السيطرة  T3 :6.4 %LDL/ مجفد T2 :4.8 %LDL/ جفدم T1 :3.2 %LDL, (P<0.0معنويا فيما بينيا )

  LDLلدى الكباش العواسي عند اضافة نسب مختمفة من  تأثير المعاممة والوقت عمى النسبة المئوية لمنطف الحية .2جدول 
 (قياسيالخطأ ال± )المتوسط  المجفد

 النطف الحيت )%( بعذ التبريذ بـ )يوم( الوعاهلت

 الخاهس الرابع الثالث الثاني االول

T1 1.56±91.75  

A a 

1.62 ±85.73   

A b 

2.20 ±82.25   

A b 

2.32 ± 85.00 

A b 

1.45 ±82.50   

A b 

T2 0.45±94.75  

A a 

1.66 ±87.00   

A b 

2.15 ±86.25   

A b 

1.95  ± 85.37 

A b 

2.36 ±82.66   

A b 

T3 1.94 ±93.00  

A a 

2.15 ±88.57   

A ab 

1.17 ±87.44   

A ab 

2.13 ±85.25   

A bc 

2.18 ±81.33   

A c 

   89.12± 2.64 السيطرة

A a 

2.14 ±87.62   

A a 

3.80 ±82.50   

A ab 

2.31 ±82.00   

A ab 

1.64 ±77.16   

A b 

( تختمف يام( وحروف صغيرة مختمفة ضمن الصف الواحد )بين األالعمود الواحد )بين المعامالت ضمنالمتوسطات التي تحمل حروف كبيرة مختمفة 
 % صفار البيض20مجفد/ السيطرة  T3 :6.4 %LDL/ مجفد T2 :4.8 %LDL/ مجفد T1 :3.2 %LDL, (P<0.01معنويا فيما بينيا)

  LDLهنالعواسي عند اضافة نسب مختمفة لدى الكباش  تأثير المعاممة والوقت عمى نسبة سالمة الغشاء البالزمي .3جدول 
 (الخطأ القياسي± )المتوسط  المجفد

 النطف راث الغشاء البالزهي السلين )%( بعذ التبريذ بـ )يوم( الوعاهلت

 الخاهس الرابع الثالث الثاني االول

T1 6.47 ±83.05   

A a 

9.57 ±71.87   

A a 

6.87 ±65.00   

B a 

3.59 ±67.25   

AB a 

3.72 ±62.83   

AB a 

T2 1.62 ±92.50   

A a 

2.48 ±83.50   

A b 

2.29 ±78.12   

A bc 

3.15 ±74.50   

A cd 

3.37 ±67.16   

A d 

T3 1.47 ±92.62   

A a 

2.78 ±82.28   

A b 

2.73 ±81.11   

A b 

2.78 ±74.75   

A b 

2.49 ±66.66   

A c 

   88.62± 1.97 السيطرة

A a 

2.75 ±79.25   

A b 

3.31 ±71.00   

AB bc 

4.00 ±63.12   

B cd 

3.96 ±55.83   

B d 

( تختمف يام( وحروف صغيرة مختمفة ضمن الصف الواحد )بين األمن العمود الواحد )بين المعامالتالمتوسطات التي تحمل حروف كبيرة مختمفة ض
 % صفار البيض20مجفد/ السيطرة  T3 :6.4 %LDL/ مجفد T2 :4.8 %LDL/ مجفد T1  :3.2 %LDL(, P<0.01معنويا فيما بينيا )

المجفد   LDLلدى الكباش العواسي عند اضافة نسب مختمفة من   كروسومتأثير المعاممة والوقت عمى سالمة األ  .4جدول 
 (الخطأ القياسي ±)المتوسط 

 النطف راث األكروسوم السلين )%( بعذ التبريذ بـ )يوم( الوعاهلت

 الخاهس الرابع الثالث الثاني االول

T1 

0.1%LDL 

1.25±94.25   

B a 

1.59±91.12   

AB ab 

1.60 ±89.50   

A ab 

1.88 ±87.50   

A bc 

1.70 ±82.83   

AB c 

T2 

3.4%LDL 

0.44 ±96.87   

A a 

0.82 ±93.62   

A b 

1.32 ±92.12   

A bc 

1.25 ±89.37   

A c 

0.80 ±85.33   

A d 

T3 

3.3%LDL 

0.65 ±96.62   

AB a 

1.25 ±92.00   

AB b 

1.28 ±92.66   

A b 

1.51 ±90.12   

A b 

1.52 ±85.66   

A c 

 94.37 ± 0.70 السيطرة

B a 

1.75 ±88.87   

B b 

2.04 ±87.75   

A b 

1.88 ±85.00   

A b 

1.13 ±79.16   

B c 

( تختمف يام)بين المعامالت( وحروف صغيرة مختمفة ضمن الصف الواحد )بين األ المتوسطات التي تحمل حروف كبيرة مختمفة ضمن العمود الواحد
 % صفار البيض .20مجفد / السيطرة T3  :6.4  %LDLمجفد / T2  :4.8  %LDLمجفد / T1 :3.2 %LDL(, P<0.01معنويا فيما بينيا )
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