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The role of sex chromatin in some blood parameters and 
prolificacy in Damascus goats 

 

 الشامي المعز إناث صفات الدم والخصب لدىبعض دور الصبغین الجنسي في 
  

 د.ھاشم مھدي الربیعي                                       الجبوري رویدا عدنان
 ھیئة التعلیم التقني-الكلیة التقنیة/المسیب-قسم تقنیات اإلنتاج الحیواني

 البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني.
 

 

 المستخلص
ش�مال باب�ل)، لدراس�ة ص�فات الص�بغین الجنس�ي وعالقتھ�ا  ك�م 50أجري البحث في حقل اھلي یقع في منطقة مشروع المس�یب (

أنث�ى. بلغ�ت النس�ب المئوی�ة لش�كل الص�بغین الجنس�ي م�ن  20بعدد من صفات الدم والخصب لعینة من المعز الشامي مكون�ة م�ن 
، إذ % عل�ى الت�والي 29.35و  14.30و  30.60و  25.75نوع عصا الطبال وبروز بدون ساق ودمعة العین والشكل الھ�راوي 

عكست ھذه النس�ب تواج�د الش�كل ب�روز ب�دون س�اق بنس�بة أعل�ى موازن�ة باألش�كال األخ�رى. بل�غ المتوس�ط الع�ام للط�ول األفق�ي 
م��ایكرون  0.14±  2.50م��ایكرون و  0.015±  0.761م��ایكرون  و 0.004±  1.02والعم��ودي للص��بغین ومس��احة الص��بغین 

 3.43و  0.63±  4.36الصبغین الى مساحة الن�واة ولع�دد الفص�وص فكان�ت  مربع على التوالي، أما المتوسطات العامة لمساحة
بالتت���ابع. ل���وحظ تب���این ع���الي المعنوی���ة ف���ي الب���روتین الكل���ي ولص���الح الش���كل عص���ا الطب���ال، وس���جلت أقص���ى قیم���ة  ±0.06 

في معدل الخصب ل�دى ). وجد تأثیر معنوي لشكل الصبغین الجنسي P<0.05للكولیستیرول عندما كان شكل دمعة العین شائعاً (
  مولود). 2.77المعز الشامي ولصالح الشكل دمعة العین (

 

Abstract: 
        Astudy was conducted at private herd at Al-Musaib province (50 km north of Babil), over 
to study of relationship between sex chromatin traits and performance of 20 female from 
Damascus goats. The percentage of drum stick (D), sessile nodule (SN), teardrop (T) and small 
club (SM) figures were 25.75, 30.60, 14.30 and 29.35 % respectively, these percentage showed 
that T figures was in high percentage. The overall means of horizontal axes, vertical axes and 
area of sex chromatin were 1.02 ± 0.004 µm, 0.761 ± 0.015 µm and 2.50 ± 0.14 µm2, while its 
value for area of sex chromatin to area of nucleus and number of lobe were 4.36 ± 0.63 and 3.43 
± 0.06 respectively (this results according to 2000 observation). Significant variance in total 
protein and cholesterol with variation of figures of sex chromatin. Increased (P<0.05) of 
prolificacy in Damascus goats at (T) (2.77 kids).  

 

 المقدمة
 المعزمن المصادر المھمة في تجھیز اللحوم الحمراء والحلیب الى المستھلك في العراق بعد األبقار واألغنام، ویحتل  المعزیعد 

ع المربي لتربیتھ, إذ یعد من الحیوانات التي العالم لما یمتاز بھ من صفات تشجمكانة جیدة عند مربي الحیوان في كثیر من مناطق 
توائم والتي تعتبر كمصدر إلنتاج اللحوم, كما انھ ذو إنتاجیة عالیة من الحلیب بالمقارنة مع األغنام، في أنتاج التمتاز بنسبة عالیة 

في  المعز. یبلغ أعداد مواد غذائیة وللماعز القابلیة على االستفادة من الشجیرات واألحراش أكثر من األبقار واألغنام وتحویلھا الى
), یوجد في العراق حوالي ملیون وأربعمائة 1( توزع في الدول العربیة بنسب مختلفةملیون رأس ت 85.718الوطن العربي حوالي 

یلجأ مربو الحیوان الى اّتباع برامج من شأنھا رفع  ).2( وأربعة وسبعون ألف رأس منتشرة بین المربین في مناطق العراق المختلفة
كون طویلة في حیوانات ال إن المدة الزمنیة الالزمة لذلك غالبا ما تقدرة الحیوان اإلنتاجیة من خالل تحسین التراكیب الوراثیة لھا، إ

) في حین یمكن للمربي أتباع أسالیب أخرى للوصول الى الھدف وبأقصر مدة ممكنة، ومن تلك األسالیب 3( المعزمثل األغنام و
لصفات اقتصادیة مھمة ومنھا النتخاب غیر مباشرة ل كمؤشرات الصفات التي من الممكن اعتمادھا استخدام االنتخاب المبكر لبعض

التطورات المھمة التي حدثت في السنوات األخیرة أدت الى إمكانیة استعمال ). ف5و 4(الصبغین الجنسي وقیاسات إشكال 
یة المؤشرات الوراثیة المختلفة ومنھا تواجد الصبغین الجنسي في العدید من الخالیا الجسمیة عكس وبشكل واضح اإلمكانیة التطبیق

، لذا فإن اعتماد تلك األدلة الوراثیة للتنبؤ بالصفات التي یمكن الوصول الیھا عن طریق دراسة التغییرات في صفات ھذا الصبغین
االقتصادیة قد یكون مجدیاً كطریق لالنتخاب غیر المباشر لتلك الصفات مما یسرع من برامج التحسین ویقلل من الجھد والتكالیف 

) . لذا 8و 7و 4(الجنسي ھو حالة وراثیة لیس للبیئة الخارجیة أي دور یذكر فیھا الصبغین وجود واشكال). أَنَّ 6في إدارة القطعان (
كان الھدف من البحث تحدید أشكال الصبغین الجنسي في خالیا الدم البیض متعددة أشكال النوى (العدالت) ومالحظة نسبة تواجدھا 

الشامي، وتحدید تأثیر أشكال الصبغین الجنسي وقیاساتھ في بعض صفات الدم ومعدل الخصب الختیار  المعزفي عینة من دم 
 األفراد المتمیزة عن طریق تحدید الشكل الذي یعطي أفضل أداء.
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 المواد وطرائق العمل
 باستخدام 1/3/2013ایة ولغ 1/12/2012)، للمدة منشمال بابل كم 50( حقل اھلي یقع في منطقة مشروع المسیبنفذ البحث في 

ھدف دراسة صفات الصبغین الجنسي من بیانات الحقل ب فضال"عن اإلفادة سنوات  1-4من المعز الشامي وبأعمار  أنثى 20
 ,صباحاً قبل خروج الحیوانات للرعي  لكل عینة لترمل 10بمقدارحیوان كل الورید الوداجي ل حب الدم منسُ ، باألداءوعالقتھ 
نقلت الى مختبرات قسم تقنیات االنتاج الحیواني في  ثم األنابیب المفرغة من الھواء والحاویة على المادة المانعة للتخثرباستعمال 

وبعد  .)9(خضاب الدم  ) و(Packed Corposcular Volume حجم كریات الدم المضغوطة قیاستم و الكلیة التقنیة/ المسیب
عدد و البعد العموديو البعد االفقيوشكل الصبغین قیـاس صفات الصبغین الجنسي (اجري ) 10(عمل المسحات الدمویة ذلك تم 

النسبة بین و مساحة الصبغین الجنسيو مساحة النواة التي تواجد علیھا الصبغینو الفصوص لالنویة التي وجد علیھا الصبغین
ومساحـة  (Vertical and Horizontal axes) قیاس البعـد العمودي واألفقيأیضا تم و ). X 100مساحة الصبغین/مساحة النواة 

عن طریق استبدال إحدى العدسات العینیة للمجھر وتثبیت المسطرة  (Nuclear area) الصبغین الجنسي ومساحة انویة الخالیا
عوضا عنھا، وكانت الوحدة المستخدمة لقیاس البعد  (Ocular Micrometer) المجھریة الخاصة بقیاس التراكیب الخلویة

وضع الدم بجھاز الطرد المركزي  .)2و 1صورة (، كما موضح في انثى لكل  شرائح 8بواقع  عمودي والبعد األفقي ھي مایكرونلا
دقیقة وعزل مصل الدم لتقدیر الكلوكوز باستعمال عدة تجاریة من  15دورة /دقیقة لمدة  3000صنع المانیا) بسرعة  T- 30(نوع 

نوع  Spectrophotometerخالل الطریقة الضوئیة بواسطة جھاز المطیاف الضوئي () من Cromatest Kit-Spainشركة ( 
PD3O3 (استعملت عدة تجاریة من لكولیستیرول والبروتین الكلي لغرض تقدیر تركیز اونانومیتر  540وبطول موجي  الماني

نانومیتر  500 ئي بطول موجيمن خالل الطریقة الضوئیة بواسطة جھاز المطیاف الضوو) Biomaghreb Kit –Tunis( شركة
 ن الكلي.نانومیتر للبروتی 546للكولیستیرول و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ) طریقة قیاس البعد العمودي للنواة والصبغین الجنسي2الصورة (                     طریقة قیاس البعد االفقي للنواة والصبغین الجنسي ) 1الصورة (                  
 

وعلى وفق ومساحة النواة  ) والتي تضمنت حساب مساحة الصبغین الجنسي11المساحة: استخدمت الطریقة الموصى بھا من (
  : تمثل مساحة الصبغین الجنسيصمس    إذ إن: )π× ب× = (أ ص مس المعادلة اآلتیة :

)π مربع  انت الوحدة المستعملة مایكروني وك، ویمثل أ و ب نصف البعد العمودي واألفقي على التوال3.14): النسبة الثابتة
 للمساحة.

 حسبت على وفق المعادلة االتیة:  ):12النسبة بین مساحة الصبغین الجنسي ومساحة النواة (
 

 مایكرون مربعمساحة الصبغین                                                               
  X 100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = النواةالنسبة بین مساحة الصبغین الى مساحة 

 مایكرون مربعمساحة النواة                                                                  
 

في  الصفاتعدد من وتم تسجیل . معدة لھذا الغرض مجھریة لألشكال المختلفة للصبغین الجنسي باستخدام كامیرا ذت صورأخُ 
ھذه الصفات بعض ، وقد شملت شمولة بالدراسة بھدف استخراج العالقة بین صفات الصبغین الجنسي وأداء الحیواناتاالناث الم

 معدل الخصب = عدد الموالید الناتجة / عدد النعاج الوالدة  :اآلتیةتم حسابھ وفق المعادلة  الذيمعدل الخصب صفات الدم و
 Statistical) ضمن البرنامج اإلحصائي General Linear Model –GLMلت طریقة األنموذج الخطي العـام (استعم

Analysis System - SAS )13 لدراسة تأثیر شكل الصبغین الجنسي في الصفات المختلفة وقورنت الفروق المعنویة بین (
حصائي نفسھ لمقارنة االختالفات بین نسب توزیع أشكال ) ضمن البرنامـج اإلChi-squareمربع كاي (بأستعمال المتوسطات 

 الصبغین الجنسي المختلفة في العینة المدروسة.
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 النتائج والمناقشة

 
و  14.30و  30.60و  25.75) فیما بینھا، وبلغت نسبھا P<0.05أن النسبة المئویة لإلشكال تباینت معنویاً () 1الجدول (بین ی

) 6 (صورةوالشكل الھراوي  )5 (صورة ودمعة العین )4 (صورة وبروز بدون ساق ) 3 (صورة% لكل من عصا الطبال 29,35
 على التوالي.

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) الصبغین الجنسي نوع بروز بدون ساق4صورة (                      ) الصبغین الجنسي نوع عصا الطبال     3صورة (     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ) الصبغین الجنسي نوع الھراوي  6صورة (                    ) الصبغین الجنسي نوع دمعة العین              5صورة (       
 

لوحظ وجود شكل أو أكثر من . ن ھذه النسب تعكس تواجد الشكل بروز بدون ساق بنسبة أعلى من بقیة األشكال السیما دمعة العینإ
البیض فیھا ولكن بأعداد مختلفة، وقد یرجع سبب وجود أكثر من شكل في النواة نفسھا أشكال الصبغین الجنسي على كریات الدم 

الى احتوائھا على عدد غیر طبیعي من الكروموسومات الجنسیة أو نتیجة حدوث بعض التغیرات االیضیة أو الھرمونیة داخل الجسم 
لتواجد الصبغین الجنسي قد تزداد مع تقدم عمر ) والذي أفاد بان النسبة المئویة 16) فضال عن ما أشار إلیھ (15و 14(

الخالیا.اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسات السابقة والتي جرت على اإلنسان والحیوانات الزراعیة المختلفة من حیث 
) على 18دراسة ( % بالتتابع وكذلك في3.2و 3.55 المعز) على االغنام و17ارتفاع نسبة الشكل بروز بدون ساق في دراسة (

% على التوالي، وقد یعزى السبب في تباین النسب المئویة إلشكال الصبغین الجنسي من 2.65و 2.4ابقار الفریزیان والھولشتاین 
دراسة الى أخرى الى اختالف نوع الحیوان والساللة وحالة القطیع الصحیة والمنشأ ونوع التربیة وطریقة التزاوج وحجم العینة 

، أن غالبیة الدراسات السابقة في مجال الصبغین الجنسي تركزت حول اختالف النسب بین ضالً عن الموقع الجغرافيمدروسة فال
حیوانات مصابة بإمراض تناسلیة شائعة (تكرار الصراف أو الشیاع والتھاب الرحم وتكیس المبایض والعقم) وأخرى سلیمة ولم یتم 

إستراتیجیة للتضریب لتحسین أداء القطیع عن طریق اإلفادة من ھذه الصفة المتمثلة استغالل النتائج ألغراض االنتخاب أو وضع 
 بتواجد وقیاسات الصبغین الجنسي وتأثیراتھا في أداء الحیوان.
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 . أعداد الصبغین الجنسي ونسب توزیع أشكالھ في خالیا الدم البیض العدالت للماعز الشامي1 الجدول
 

 النسبة المئویة (%) العدد شكل الصبغین التسلسل
 25.75 515 عصا الطبال 1
 30.60 612 بروز بدون ساق 2
 14.30 286 دمعة العین 3
 29.35 587 الھراوي 4

 %100 2000 -- المجموع
 *χ2( -- 5.254قیمة مربع كاي  (              

             ) *P<0.05.( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصبغین في خالیا الدم البیض (العدالت) إلناث المعز الشامي) نسب توزیع أدخال 1الشكل (
 

طول للفیما یخص صفات الصبغین فقد بلغ المعدل أ القیاسي للصفات المدروسة، الخط± ) المعدالت العامة 2یتضح من الجدول (
 1.02و  0.45± 7.76و 0.70±  8.12الطول العمودي للصبغین و الطول األفقي للصبغین و األفقي للنواة و الطول العمودي للنواة

مایكرون  0.14± 2.50 و  12.56±  64.73ولمساحة النواة ومساحة الصبغین  ،بالتتابعمایكرون  12.56±  64.73و ±0.004 
أن ھذه المتوسطات  . 0.06±  3.43ولعدد الفصوص فكان %  0.63±  4.36فھو أما لمساحة الصبغین/ مساحة النواة   مربع

الجنسي ھي ضمن المدیات التي توصلت إلیھا بعض الدراسات السابقة في حیوانات زراعیة مختلفة والسیما العائدة للصبغین 
معدالتھا لصفات الدم المتمثلة بالكلوكوز والبروتین الكلي والكولیستیرول والھیموغلوبین وحجم الخالیا ). أما 17و19األغنام (

±  7.50مل و  100ملغم/ 16.42±  141.45مل و  100غم/ 3.73±  46.98  مل و 100ملغم/ 5.39± 81.77المرصوصة 
 % على التوالي.1.69± 22.51و  0.75

 
 المدروسة الدمالصبغین الجنسي والتغیر في صفات . 2 الجدول

 الخطأ القیاسي± المتوسط  عدد المشاھدات الصفات
 
 
 
 

صفات 
 الصبغین

 0.70± 8.12 2000 )مایكرونالطول األفقي للنواة (
 0.45± 7.76 2000 (مایكرون)الطول العمودي للنواة 
 0.004± 1.02 2000 (مایكرون)الطول األفقي للصبغین 

 0.015± 0.761 2000 (مایكرون)الطول العمودي للصبغین 
 12.56± 64.73 2000 (مایكرون مربع)مساحة النواة 

 0.14± 2.50 2000 (مایكرون مربع)مساحة الصبغین 
 0.63± 4.36 2000 الصبغین/ مساحة النواة%مساحة 

 0.06± 3.43 2000 عدد الفصوص
 
 

الصفات 
 الدمیة

 5.39± 81.77 20 مل)100الكلوكوز بالدم  (ملغم/
 3.73± 46.98 20 مل)100غم/ملالبروتین الكلي في الدم (

 16.42± 141.45 20 مل)100مستوى الكولیستیرول بالدم(ملغم/
 Hb 20 7.50 ±0.75-الھیموغلوبین

 PCV (%) 20 22.51 ±1.69-حجم الخالیا المرصوصة

            

26%

31%

14%

29%

عصا الطبال
بروز بدون ساق
دمعة العین
الھراوي
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عدم وجود تأثیرا معنوي لشكل الصبغین الجنسي في مستوى الكلوكوز في الدم على الرغم من وج�ود ف�روق  )3یتضح من الجدول (
. وك�ان األخ�رى تن�اموازن�ة بالحیوام�ل) 100ملغ�م/ 0.92± 82.69( الھ�راويش�كل الحسابیة لصالح الحیوانات التي یكثر في دمھا 

مس�توى للب�روتین عن�دما ك�ان ش�كل مع اختالف شكل الصبغین الجنسي وسجل أقص�ى بروتین الكلي الة في معنویعالي الھناك تباین 
 ) ب�اختالف ش�كل الص�بغینP<0.05كم�ا ت�أثر مس�توى الكولیس�تیرول معنوی�ا (، م�ل)100غ�م/ 0.64±  47.63شائعا ( عصا الطبال

مل لألش�كال عص�ا  100ملغم/ 2.79± 137.28و  4.35±  151.25و  2.69±  139.98و  2.99±  142.53ولیستیرول لغ الكوب
. ول��م یك��ن لش��كل الص��بغین الجنس��ي ت��أثیرا معنوی��ا ف��ي عل��ى الت��واليالطب��ال وب��روز ب��دون س��اق ودمع��ة الع��ین والش��كل الھ��راوي 

خالل نتائج تأثیر شكل الصبغین الجنسي الموجود على كریات ال�دم  ، ومنالھیموغلوبین وحجم الخالیا المرصوصة في ھذه الدراسة
اعتماد شكل الصبغین في ب�رامج االنتخ�اب الس�یما عص�ا الطب�ال ال�ذي حق�ق أعل�ى المدروسة باإلمكان  بعض صفات الدمالبیض في 

 .مستوى بروتین
 

 مدروسةشكل الصبغین الجنسي في صفات الدم ال. تأثیر 3 الجدول
 

أشكال 
 الصبغین

عدد 
 المشاھدات

 الخطأ القیاسي± المتوسط 
 الكلوكوز

 مل)100(ملغم/
البروتین 

 الكلي
 مل)100(غم/

 الكولیستیرول
 مل)100(ملغم/

 حجم الخالیا الھیموغلوبین
 المرصوصة

عصا 
± 80.63 515 الطبال

0.88 A 
47.73 ±

0.64 A 
142.53 ±

2.99 AB 
7.41 ±
0.09 A 

22.24 ±0.06 
A 

بروز بدون 
± 81.72 612 ساق

0.81 A 
47.01 ±
0.57 A 

139.98 ±
2.69 B 

7.44 ±
0.08 A 

22.39 ±0.25 
A 

± 82.00 286 دمعة العین
1.04 A 

44.49 ±
0.80 B 

151.25  ±
4.35 A 

7.67 ±
0.12 A 

23.04 ±0.35 
A 

± 82.69 587 الھراوي
0.92 A 

47.51 ±
0.59 A 

137.28 ±
2.79 B 

7.55 ±
0.08 A 

22.67 ±0.23 
A 

مستوى 
 المعنویة

--- N.S ** * N.S N.S 

 المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنویا فیما بینھا.
) *P<0.05) ** ،(P<0.01 ،(NS.غیر معنوي : 

 
الصبغین الجنسي، إذ  ي معدل الخصب عند المیالد باختالف شكلف) P<0.05) أن ھنالك تباین معنوي (4یتضح من الجدول (

مولود/ بطن) تلتھا مثیالتھا ذات الشكل  0.08± 2.77التي شاع في دمھا الشكل دمعة العین أقصى معدل للخصب ( اإلناثحققت 
ین جنسي من نوع بروز بدون ساق أو عصا الطبال فقد بطن)، أما المعزات التي تمیزت بصبغمولود/  0.06± 2.71(  الھراوي

، ویعد معدل الخصب أحد أھم الصفات االقتصادیة في ن على التواليمولود/ بط 0.06±  2.52و 0.05± 2.61 حققت خصب قدره 
 قطعان التربیة، إذ یحدد بالنتیجة كمیة اللحم المنتجة وقابلیة القطیع على التكاثر ومن ثم تطبیق برامج االنتخاب.

 
 . تأثیر شكل الصبغین الجنسي في عدد الموالید الناتجة (الخصب عند المیالد)4 الجدول

 

 الخطأ القیاسي للخصب± المتوسط  عدد المشاھدات الصبغینأشكال 
 B 0.06±  2.52 336 عصا الطبال

 B 0.05± 2.61 425 بروز بدون ساق
 A 0.08± 2.77 167 دمعة العین
 A 0.06± 2.71 426 الھراوي

 * --- مستوى المعنویة
 بینھاالمتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود تختلف معنویا فیما 

) *P<0.05.( 
 

أن االرتباط بین الطول األفقي للن�واة م�ع ك�ل م�ن الب�روتین الكل�ي والكولیس�تیرول ومع�دل ) 5(الجدولأظھرت نتائج الدراسة الحالیة 
على التوالي، أما الطول العم�ودي للن�واة فق�د أرت�بط معنوی�ا  0.13–و  0.11–و  0.10) وبلغت معامالتھ P<0.05الخصب معنویا (

). 0.30-) وس�الب وع�الي المعنوی�ة م�ع مع�دل الخص�ب (0.09-) والكولیس�تیرول (0.18) والب�روتین الكل�ي (0.11-( الكلوك�وزمع 
و  0.10 –) م�ع الكلوك�وز والب�روتین الكل�ي والكولیس�تیرول والھیموغل�وبین وبل�غ P<0.05( وكان لمساحة الصبغین أرتباط معنوي

مس�احة الص�بغین/ مس�احة  ارتب�اط، أما 0.18 –ة الصبغین مع معدل الخصب فقد كان ارتباط مساحأما  0.09 –و  0.10 –و  0.16
 على التوالي. 0.09 –و  0.09النواة و عدد الفصوص مع معدل الخصب فقد كان 
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 . معامل االرتباط بین قیاسات الصبغین الجنسي وكل من صفات النمو ومعدل الخصب5  الجدول
 

البروتین  الكلوكوز الصفات
 الكلي

حجم الخالیا  الھیموغلوبین الكولیستیرول
 المرصوصة

معدل 
 الخصب

 * 0.13 - 0.06 - 0.06 - *0.11 - *  0.10 0.07 - الطول األفقي للنواة
الطول العمودي 

 للنواة
- 0.11 * 0.18* - 0.09* - 0.05 - 0.06 - 0.30** 

الطول األفقي 
 للصبغین

0.01 0.04 - 0.03 - 0.01 - 0.01 - 0.01 

الطول العمودي 
 للصبغین

- 0.02 0.01 - 0.04 - 0.01 - 0.01 - 0.05 

 0.02 - 0.01 0.02 0.02 - 0.02 0.01 مساحة النواة
 * 0.18 - 0.07 - *  0.09 - *  0.10 - *0.16 *  0.10- مساحة الصبغین

مساحة الصبغین/ 
 * 0.09 0.02 0.02 0.04 0.05 - 0.04 مساحة النواة

 * 0.09 - 0.02 0.02 *  0.19 - *0.09 0.07 - عدد الفصوص
) *P<0.05) ** ،(P<0.01.( 

 
البحث أن نسب الصبغین الجنسي في دم المعز متباینة، وإنھا ذات تأثیر مھم إحصائیا ف�ي بع�ض ص�فات ال�دم ومع�دل  ھذا ستنتج منیُ 

للتحس�ین لتعظ�یم  إس�تراتیجیةالخصب مما یشجع على أمكانیة اعتماد صفات الص�بغین ف�ي ب�رامج االنتخ�اب ل�دى الرغب�ة ف�ي وض�ع 
معدل الخصب الذي یعد أھم الصفات االقتصادیة فضال عن ص�فات ال�دم الت�ي تع�د العائد االقتصادي من مشاریع تربیة المعز السیما 

 صفات وظیفیة تحدد بالنھایة بأداء الحیوان.
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