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 المستخلص
دة من أب لغاية ختبرات قسم تقنيات األنتاج الحيواني في الك لية التقنية / المسيب للم  جريت الدراسة في م  أ       

ت( دلا , لدراسة أشكال الصبغين ألجنسي في خاليا كريات الدم البيض متعددة النوى )الع   2015ني انون الثاك
الغة وتراوحت ثى من األبل البأن 20وعالقتها ببعض الصفات اليضية في دم األبل المحلي , وشملت الدراسة 

حصت ضرت المسحات الدموية وف  حبت عينات الدم من وريد الحليب البطني وح  . س   ةسن 12-6أعمارها من 
أن النسبة المئوية ألشكال الصبغين ألجنسي . بينت النتائج  وأبعاده   لتحديد تواجد الصبغين ألجنسي وأشكاله  

 .% بالتتاب ع 6.57و  8.32و  24.25و  60.85عصا الطبال وبروز بدون ساق والهراوي ودمعة العين بلغت 
    مايكرون  1.061مايكرون و 1.169األفقي والعمودي ومساحة الصبغين ألجنسي  بلغ المتوسط العام للمحور

 12.478لىاساحة النواة والعمودي وم ع , ووصل المتوسط العام للمحور األفقيمايكرون مربع بالتتاب   0.973و 
,  فصا   3.826وبلغ عدد الفصوص بالنواة  , مايكرون مربع بالتتاب ع 108.14و مايكرون  11.041و مايكرون 

البروتين ( لشكل الصبغين ألجنسي على تركيز الكلوكوز و P<0.05معنويا  ) وبينت النتائج أيضا بوجود تأثيرا  
الثية . نستنتج الك لي والدهون الث   ثير غير معنوي لشكل الصبغين على تركيز الكوليستيرولأن التابينما ك الك لي

نية التنبؤ ببعض الصفات األيضية من خالل أبعاد الصبغين ألجنسي على كريات الدم امن هذه الدراسة امك
 . تخاب والتحسين الوراثيدلت( وأستعمالها كوسيلة من وسائل األنالبيض )الع  

 
 الكلمات المفتاحية : الصبغين ألجنسي , المواد األيضية , األبل المحلي .

 يانالبحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الث
 

Relationship of sex chromatin figures with some blood metabolites 

traits in local she-camels (Camelus dromedaries) 
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Abstract 

         The study was conducted at laboratories of department of animal technical pro-

duction, Technical college-Al-musaib from August to December 2015, to investigate 

figures of sex chromatin (SC) in polymorphonclear leucocytes (Neutrophiles) and 

relaltion  to  some blood metabolites in local she-camels   (Camelus dromedaries) . 
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The study included 20 adult she-camel (6-12 years old) . Blood samples were collect-

ed from abdominal milk vein , prepared of blood smear and examined to determine 

presence of (SC) and its figures and dimensions . The results showed that percentage 

of Drum stick (D) , Sessile Nodule (SN) , Small club (SM) and Tear drop (T) figures 

were 60.85, 24.25, 8.32 and 6.57 % respectively . The overall means of horizontal 

and vertical axes and sex chromatin area (SCA) were 1.169 microns (µm) , 1.061 µm 

and 0.973 µm² respectively , and the overall means of horizontal and vertical axes 

and nuclear area (NA) were 12.478µm, 11.041 µm and 108.14 µm² respectively . The 

overall means of the number of lobes reached 3.826 lobes . The results also showed 

that significant effect (P< 0.05) of (SC) figures on glucose and total protein concen-

trations , While the effect was non-significant on total cholesterol and triglycerides 

concentrations . In conclusions , possibility to predicting of some metabolites traits 

through dimensions of sex chromatin in polymorphonuclear leucocytes ( Neutro-

philes) to use as a means of selection and genetic improvement . 

                                                                       

Key word :  Sex chromatin , Metabolites , Local she camels . 
 

  ةالمقدمــ
راثية والتغل ب ات وتحسين صفاتها الو حيوانات الحديثة والم تطورة لتكاث ر الناالتق ي عد الهتمام العلمي وأدخال       

كعلى حالت عدم األ  ناخصاب عامال  م هما  في تطويرها وتكاث رها والذي ي سهم في توفير الغذاء والك ساء للس 
بغينات )16) من اآلباء  ةالصفات الوراثيــــــــ أنتقالعن  ةمسـؤول ة( هي تراكيب وراثيChromosomes( . الص 

اكتشاف  أن( . 7الواحد  ) ألجنسيالمكونة للصبغين  ة( وهي الوحدGenesالى األبناء على شكل مــورثات )
نية اوعدم العثور عليها في الذكور قد نبه على امك ناثوجود مواد صبغينية في بعض الخاليا الجسمية لأل

د تواج   أن   . (23و  19)جسام بار ألق عليها الصبغين ألجنسي أو ط  أي التتخاب و نفي األ ةستعمال هذه الصفأ
( ودراسة تغيراته ساعد على تدلا في العديد من الخاليا الجسمية وخاليا الدم البيض )الع   ألجنسيالصبغين 

. أدى تطور تقنية  (22و  20)حيوانللكشف عن األعتاللت الوراثية والفسلجية في جسم ال ية استعماله  ناامك
حيوان لية للتاجية والتناس  نستعداد الوراثي لبعض الصفات األنية الربط ما بين األاالى امك ألجنسيدراسة الصبغين 

 والخصوبة ألجنسي, أذ أشارت دراسات سابقة الربط بين صفات الصبغين ألجنسيشكال الصبغين أوصفات و 
( 8( وفي الدواجن )7و 6 ( وفي البقار )10( وفي المعز )13و 11و 9و 2لية في األغنام  )والمشاكل التناس  

بالمواد اليضية  وعالقته   ألجنسيونظــــــــرا  لعدم وجود دراسة في العراق بخصوص الصبغين  ( .1) األنسانوفي 
م في خاليا الد ألجنسيف الى تحديد أشكال الصبغين ت هذه الدراسة التي تهد  ناالمحلي , ك بالدم في األبل

فضل النتائج أعطي الذي ي   لشكلادلت( وعالقتها ببعض الصفات اليضية وتحديد البيض متعددة النوى )الع  
 تخابي .أنكدليل  واستعماله  

 
 



 ( 2016العدد الثاني  –لث الثامجلة كربالء للعلوم الزراعية )المجلد 

24 
 

 العمل  ائقالمواد وطر 
كانون لغاية أب من  م دةالمسيب لل/ة التقنيةالك ليي في حيوانتاج النن فذ البحث في مختبرات قسم تقنيات األ      
حب . 2015الثاني   ساطةمليليتر بو  10بمقدار  ( Abdominal milk vein) الدم من وريد الحليب البطني س 

 Ethyl Diaminic Tetra Acetic (EDTA)للتخثرعة ناابيب المفرغة من الهواء والحاوية على المادة المناأل
عت قطرة صغيرة من أ , حيوانشرائح لكل  8 الدموية وبواقع الشرائح , وح ضرتون قلت الى المختبر ( 27) ذ وض 

ّففت  45تعامد وبزاوية بوبه شعريه على احد طرفي الشريحة الزجاجية ون شرت بشكل م  أنالدم بوساطة  درجة , وج 
لمدة دقيقتين لتجف في  تركتغطيسها في وعاء كوبلن  بعدها ت  بالهواء , وث بتت بالكحول المثيلي الم طلق وذلك ب

بغة الم حضر  .(18الهواء) مليليتر  5و (Giemsa Stian) مليليتر من صبغة ك مزا 5مزج من  يا  نة آوضعت الص 
 Buffer تفاــــــــــــــــــــن دارئ الفوســــــــــــــــــــــــــــــــيتر مــــــــــــمليل 10ع ــــــــــــــــــــــــ( مWright Stianة رايت )ـــن صبغــــــــــــــم

Phosphate Solution BPS) )رائح لم دة بشكل يؤدي الى تغطيتها بالكامل وت ركت الش على الم سحة الدمية
كتمال التلوين بعدها ت غسل بالماء المقطر وت جفف في الهواء ووضعت قطرات من مادة كندا بلسم عشر دقائق أل

يق بالستيكية ت الشرائح الزجاجية في صنادوح فض(Cover slip) وغط ت بغطاء زجاجي الدمية  ةعلى الم سح
( للمجهر X100ستعمال العدسة الزيتية )أب ةف حصت المسحات الدمي. جراء الفحصأم حكمة الغلق لحين 

ي ــــــــــــــــــــــــــــــف عملتست  أو  ,  (2000X) ذلك تصبح قوة التكبيرـــــــــــــــــــــــــــــــــــ( وبX20الضوئي وعدسة عينية بقوة تكبير)
دم بيضاء متعددة النوى خليه  200( , وح سبت Meander system) تع رجريقة الـــــــــــــــــــــــــــــــحص طــــــــــالف
 Sawyer microscope Company   ةكاميرا خاص لتعمست  ت( لبيان تواجد الصبغين ألجنسي فيها وأدلع  )ال

, China) ) ة لغرض قياس أبعاد المجهري ةالتي تحتوي على المسطر و لتصوير أشكال الصبغين ألجنسي
ه ألجنسي في هذ للصبغين لتعيين النسبة المئوية(, و 2( والنواة وفصوصها )صوره 1الصبغين ألجنسي )صوره 

 .وكما يلي  (21ختلفة )الم   شكاله  أل لخاليا والنسب المئويةا
 x πب  x= أ  ن مس,                   x πب  x=  أ  ص مس               

بغين ألجنسي  ص مس        :أذ أن  = مساحة النواة          ن مس,         = مساحة الص 
 األفقي المحور= نصف  ب,          العمودي        محور= نصف ال أ                 

                    π ( 3.14= النسبة الثابتة  ( 
بغين      -كما يلي:و ( 17الى مساحة النواة) ألجنسيوح سبت نسبة مساحة الص 

بغين  الى مساحة النواة =    ألجنسيالنسبة بين مساحة الص 
صبغينال مايكرون  مربع مساحة 

مساحة النواة مايكورن  مربع
 100 x  
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 ( قياس المحور األفقي والعمودي لنواة خاليا الدم 2صوره )        صبغين ألجنسياألفقي والعمودي لل المحور(  قياس 1صوره )  
 (X2000العدلة )                                              (X2000)في نواة خاليا الدم العدلة               

 
 التحاليل الكيموحيوية

عت األنابيب الحاوية على الدم في جهاز الطرد  بعد أخذ قطرة الدم لعمل الم سحة الدمية وض 
رعة دورانCenterfuge -T-30 Germanyالمركزي  ) دقائق .  5دوره/ دقيقه ولمدة  5000( بس 

فظ بدرجة حرارة  حب مصل الدم بواسطة ماصة  وح  للت عينات مصل الدم  5-س  لحين التحليل . ح 
الكلي والك وليستيرول والدهون الثالثية ( بأستعمال ع دة  والبروتين لتقدير المواد األيضية )الكلوكوز

ول بواسطة أستعمال ع دة تجاريه من تجارية مناسبة. قيست تراكيز الكلوكوز والكوليستير 
( بأستعمال الطريقة الضوئية في جهاز المطياف الضوئي  (Agappe Kit , USAشركة

(Spectrophotometer- PD303- Germany)   نانوميتر بالتتاب ع  500و  505بطول موجي
 ( Spinreact Kit , Spain)( , وقيس تركيز البروتين الك لي بأستعمال ع دة تجارية من شركة25)

(, وقيس 26نانوميتر ) 540بأستعمال الطريقة الضوئية في جهاز المطياف الضوئي بطول موجي 
بأستعمال  ( Cromatest Kit, Spain)تركيز الدهون الثالثية بأستعمال ع دة تجارية من شركة    
 ( .27نانوميتر ) 500الطريقة الضوئية في جهاز المطياف الضوئي بطول موجي 

 التحليل اإلحصائي
تعملت طريقة األنموذج الخطي العام ) ( ضمن البرنامج General Linear Model – GLMأس 

( لدراسة تأثير شكل الصبغين ألجنسي 24)Statistical Analysis System  SASالحصائي 
ضمن نفس البرنامج الحصائي  (Chi-squareفي الصفات األيضية, وأستعمل اختبار مربع كاي )

 مقارنة معنوية نسب توزيع أشكال الصبغين الجنسي المختلفة في الصفات المدروسة . ل

 النواة كريات الدم الحمراءالصبغين الجنسي            
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 النموذج الرياضي: لمعرفة تأثير نوع الصبغين ألجنسي في الصفات اليضية المدروسة .
Yij = µ + Ci + eij 

 . iالخاصة باي صفة من صفات الدم والعائدة لنوع الصبغين ألجنسي  j: قيمة المشاهدة Yijأذ أن : 
µ   المتوسط العام للصفة المدروسة  و : : Ciتأثير نوع الصبغين ألجنسي وeij .الخطأ العشوائي : 

 النتائج والمناقشة
بغين ألجنسي و نسب توزيع أشكاله  في األبل المحلي , إذ تباينت 1يوضح الجدول ) ( أعداد الص 

بغين ألجنسي  فيما بينهما , و بلغت نسبها  P<0.01عنويا  )م  60.85( النسب المئوية ألشكال الص 
( وشكل بروز بدون ساق 3% لكل من شكل عصا الطبال )صورة  6.57و  8.32و  24.25و 

 ( بالتتاب ع . 6( وشكل دمعة العين  )صورة 5( وشكل الهراوي  )صورة 4)صورة 

 
        

 
دلةالشكل عصا ال( 3صورة ) دلة    الشكل بروز بدون ساق لنواة خاليا الدم( 4صورة )       طبال لنواة خاليا الدم الع          الع 

 (X2000في البل المحلي )                                    ( X2000) في البل المحلي
 

 بدون ساق( الصبغين الجنسي )بروز الصبغين الجنسي )عصا الطبال(
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دلة الهراوي الشكل ( 5صورة ) دلة دمعة العينالشكل ( 6صورة )              لنواة خاليا الدم الع   لنواة خاليا الدم الع 
 (X2000) البل المحليفي                                    ( X2000)ي في البل المحل

 
أذ ي الحظ من الجدول زيادة تكرار الشكل عصا الطبال عن باقي أشكال الصبغين ألجنسي وكان اقلها الشكل 

( في دراسته على 8( في األبقار  و )14( في دراسته على األغنام و)9دمعة العين , تتفق هذه النتيجة مع )
 3جنسي فقد اتفقت هذه الدراسة مع )( في األنسان , أما ما يتصل بأدنى نسب أشكال الصبغين أل1الدجاج و )

( في المعز الشامي والمحلي وقد يعود تباين النسب من دراسة الى اخرى هو 10( في الغنام و )5و  4و
اختالف نوع وساللة الحيوان وحالة القطيع الصحية والمنشأ ونوع التربية وطريقة التزاوج وحجم ألعينه والموقع 

 الجغرافي .
 األبل المحلي . ي خاليا الدم البيض )العدالت( فيالصبغين ألجنسي و نسب توزيع أشكاله ف( أعداد 1جدول )

 النسبة المئوية أعداد الصبغين ألجنسي عدد المشاهدات أشكال الصبغين ألجنسي عدد الحيوانات ت
 60.85 2434 4000 عصا الطبال 20 1
 24.25 970 4000 بروز بدون ساق 20 2
 8.32 333 4000 الهراوي  20 3
 6.57 263 4000 دمعة العين 20 4

 % 100 4000 --- المجموع
 •• 11.023 --- --- (𝑥2قيمة مربع كاي )

 (•• 0.01>P)  . 
 
 

 )دمعة العين(الصبغين الجنسي  )الهراوي(الصبغين الجنسي 
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 القياسي للصفات المدروسة : أالخط± المتوسط العام 
الخطأ القياسي ألبعاد الصبغين ألجنسي والنواة والصفات  ±( المتوسطات العامة 2يتضح من الجدول )

±  1.169األيضية المدروسة , أذ بلغ المتوسط العام للمحور األفقي والعمودي ومساحة الصبغين ألجنسي 
فيما وصل  ,  بالتتاب عما يكرون مربع  0.15±  0.973و مايكرون  0.16±  1.061يكرون و ما 0.07

 0.99± 11.04و  مايكرون  1.01±  12.478الى  والعمودي ومساحة النواة فقياألمحور للالمتوسط العام 
±  3.809 لعدد الفصوص في النواة بلغ المتوسط العامو  , بالتتاب عمايكرون مربع  2.98±  108.14و مايكرون 

فصا  . أن هذه المتوسطات العائدة ألبعاد محاور الصبغين ألجنسي هي ضمن المدى او م قاربة لدراسة  0.53
( . نسب صفات 4( في البقار وت عاد الدراسة الحالية مقاربة لما أشار أليه )14و  6( في الغنام و )3)

ية المحلية التي بلغ متوسطها العام الصبغين الجنسي في أنوية كريات الدم البيض )العدلت( في الغنام العواس
مايكرون مربع و   0.973مايكرون ومساحة الصبغين ألجنسي  1.26مايكرون والعمودي  1.32للطول األفقي 

فصا  . هذه الدراسة تبين بأن مساحة الصبغين ألجنسي تكون ثابتة تقريبا  في أغلب اللبائن  4.18عدد الفصوص 
( .أما Chromosome( )17يها ناتج عن الفروقات في حجم الصبغين ألجنسي )وأن كان هناك اختالفا  طفيفا  ف

ما يخص أبعاد المحورين األفقي والعمودي ومساحة النواة لكريات الدم البيض )ال عدلت( فهي تختلف من حيوان 
عمودي مايكرون وال 0.04 ±11.56( , وبلغ الطول األفقي 3الى أخر أذ كانت ضمن المدى او مقاربة لدراسة )

مايكرون مربع , أما في المعز الشامي والمحلي فقد  0.55 ±102.82مايكرون ومساحتها  0.09 11.33±
( أن الب عد األفقي و العمودي ومساحة النواة كانت    10كانت النتائج أدنى من هذه الدراسة أذ بينت دراسة )

ع بالتتاب ع . بلغ المتوسط العام مايكرون مرب 12.56 ±64.73و  0.45 ± 7.76مايكرون و  0.70 ± 8.12
لصفات الدم المدروسة المتمثلة بالكلوكوز والبروتين الك لي والكوليستيرول والدهون الث الثية في دم أناث األبل 

ملم / ديسيليتر  3.04±  80.56غم/ ديسيليتر و  1.28±  7.01ملم / ديسيليتر و  7.07±124.18المحلي 
ر بالتتاب ع, أذ أن المتوسطات للصفات المدروسة كانت ضمن المدى او ملم / ديسيليت 2.92±  36.60و 

 . ( 28و  13و  12)م قاربة لدراسة 
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 الخطأ القياسي لصفات الصبغين  ولصفات الدم المدروسة .± ( المتوسط العام 2جدول )

 
 

صفات 
 الصبغين

 الخطأ القياسي±  المتوسط  عدد المشاهدات الصفات المدروسة
 0.07±   1.169 4000 للصبغين )مايكرون( األفقيالبعد 

 0.16±   1.061 4000 البعد العمودي للصبغين )مايكرون(

 0.15±    0.973 4000 مساحة الصبغين )مايكرون مربع(

 1.0 1±  12.478 4000 للنواة )مايكرون( األفقيالبعد 

 0.99 ± 11.041 4000 البعد العمودي للنواة )مايكرون(

 2.98±  108.14 4000 مساحة النواة )ما يكرون مربع(

 0.05±    0.899 4000 مساحة الصبغين / مساحة النواة %

 0.53±   3.826 4000 في النواة عدد الفصوص

 
الصفات 

 الدمية

 7.07 ± 124.18 20 الكلوكوز في الدم )ملغم / ديسيلتر(

 1.28 ±  7.01 20 في الدم )غم / ديسيلتر( الك ليالبروتين 

 3.04±   80.56 20 الكوليسترول في الدم )ملغم / ديسيلتر(

 2.92 ±  36.60 20 الدهون الثالثية في الدم )ملغم / ديسيلتر(

 
( لشكل الصبغين ألجنسي في تركيز الكلوكوز في دم (P<0.05معنويا   أن هنالك تأثيرا (3الجدول ) يبين

الحيوانات المدروسة وبلغ تركيزه أعاله في دم أناث األبل التي شاع في دمها شكل عصا الطبال         
ملغم / ديسيليتر , في حين بلغ أدنى تركيز له في دم أناث األبل التي كان شكل دمعة العين  ±3.32 132.17

( في المعز 10( في األغنام و)5و  3ملغم / ديسيليتر . تتفق نتائج هذه الدراسة مع )1.02± 117.23سائدا  
الشامي والمحلي , لم ت قارن نتائج هذه الدراسة  مع دراسة أ خرى في  األبل ألنه ل توجد دراسة مماثلة في 

لمنا . وبين الجدول أيضا  بوجود تأثيرا  معنو  (  في تركيز P<0.05يا  )الدبيات العلمية المتوفرة على حد ع 
البروتين الك لي في دم أناث األبل المحلي بأختالف شكل الصبغين ألجنسي وبلغ مستوى تركيزه أقصاه في دم 

ديسيليتر في حين بلغ أدنى تركيز له  غم/ 0.02 ± 8.80أناث األبل المحلي التي تميزت بشكل عصا الطبال 
          0.12 ±6.02و  0.33 ±6.20لهراوي ودمعة العين في دم أناث األبل المحلي التي تميزت بشكل ا

( في المعز الشامي والمحلي . 10( في الغنام و )5( وتتفق مع )3غم/ ديسيليتر. هذه النتيجة تختلف مع )
أوضح الجدول بعدم وجود تباي ن معنوي في تركيز الكوليستيرول الك لي في دم أناث األبل المحلي بأختالف شكل 

ملغم / ديسيليتر لألشكال عصا الطبال  78.60و  80.72و 80.62و  82.24ألجنسي أذ بلغ الصبغين 
( في الغنام 4( وتختلف مع )5وبروز بدون ساق والهراوي ودمعة العين بالتتاب ع . تتفق هذه النتيجة مع )

تركيز الدهون الثالثية في  ( , وبين الجدول بعدم وجود تأثيرا  معنويا  في10وتختلف نتائج هذه الدراسة ايضا  مع )
            35.72و 38.07و  36.60و  36.02دم أناث األبل المحلية بأختالف شكل الصبغين ألجنسي وبلغ 
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ملم / ديسيليتر , أن هذا التباين في النتائج ربما يعود الى الختالف في ساللة ونوع الحيوان وحالة القطيع 
ائج هذه الدراسة في أنتخاب لمثل هذه الصفات في دم أناث األبل ( نستنتج من نت7و 2الصحية والتغذية )

 المحلي , أذ يفضل أنتخاب األبل المحلية الحاملة للصبغين ألجنسي لشكل عصا الطبال وبروز بدون ساق .
 

 ( تأثير شكل الصبغين ألجنسي في صفات الدم األيضية المدروسة 3جدول ) 
عدد  ت

 الحيوانات
أعداد 

الصبغين 
 ألجنسي

 الصفات األيضية
 المتوسط + الخطأ القياسي ألشكال الصبغين ألجنسي

مستوى 
 دمعة العين هراوي  بروز بدون ساق عصا الطبال المعنوية

 الكلوكوز 2434 20 1
 )ملغم/ديسيليتر(

132.17 

 ±3.32 

A 

128.28 

 ±2.22 

B 

119.26 

 ±1.78 

C 

117.23 

 ±1.02 

C 

P<0.05 

الك لي البروتين  970 20 2
 )غم/ديسيليتر(

8.80 

 ±0.02 

A 

7.02 

 ±0.01 

B 

6.20 

 ±0.33 

C 

6.02 

 ±0.42 

C 

P<0.05 

الكوليستيرول   333 20 3
 )ملغم/ديسيليتر(

82.24 

 ±2.02 

80.62 

 ±0.69 

80.78  ±

0.78 

78.60 

 ±1.22 
 غير معنوي 

الدهون الثالثية  263 20 4
 )ملغم/ديسيليتر(

36.02 

 ±1.28 

36.60 

 ±1.02 

38.07 

 ±0.02 

35.72 

 ±1.27 
 غير معنوي 

 .  (P<0.05)فيما بينها  معنويا  المتوسطات التي تحمل حروفا  مختلفة ضمن الصف الواحد تختلف 
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