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سویا بر تحرک و زنده مانی اسپرم قوچ بعد از فرآیند انجماد -ذوب .پنجمین کنگره ﻋلوم دامی ایران5935. .
 .92مجتﺒی امام وردی ،مهدی ژندی ،احمد زارع شحنه ،محسن شرفی ،ابوذر نجفی .اثر سﻄوح مختلف لسیتین سویا در رقیق کننده ی
منی بر کیفیت اسپرم قوچ بعد از فرآیند انجماد -ذوب .پنجمین کنگره ﻋلوم دامی ایران.5935.
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