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دراسة مقارنة لمعدالت الكثافة الشعرية ومعدل العامل المصحح لجلد الماعز الشامي والماعز األسود في
منطقة الموصل
مؤيد حسن عبد الرحيم و احمد نزار عبد الجواد
فرع التشريح واألنسجة ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،العراق
E-Mail: ahmednazar99@yahoo.com
قبل للنشر في3118/7/11 :
الخالصة
يهدف البحث إ لى دراسة معدل الكثافة الشعرية ومعدل العامل المصحح لجلد الماعز الشامي ومقارنتها مع معدل الكثافة
الشعرية ومعدل العامل المصحح لجلد الماعز األسود .ولتحقيق هذا الهدف تم قياس الكثافة الشعرية وإيجاد العامل المصحح لعشر
مناطق من جلد الماعز الشامي و لمثيالتها في جلد الماعز األسود .أخذت نماذج الجلد من ذكور عشرة حيوانات خمسة من الماعز
الشامي وخمسة من الماعز األسود سليمة سريريا وبعمر  3-1سنة وفي شهر تشرين الثاني .تباينت الكثافة الشعرية الحقيقية للمناطق
المتناظرة بين الصنفين  ،حيث كانت الكثافة الشعرية في الماعز األسود ولمعظم المناطق أعلى منها في الماعز الشامي وقد
تراوحت الكثافة الشعرية الحقيقية في جلد الماعز الشامي بين ( 3.58ـ  )38.31ملم 3ا ّما في الماعز األسود فقد تراوحت الكثافة
الشعرية الحقيقية بين ( 3.31ـ  )35.51ملم ، 3باستثناء منطقة السطح البطني للذيل فقد ظهرت الكثافة الشعرية في الماعز الشامي
أكبر منها في الماعز األسود وبلغت ( )8.13 ، 5.38ملم 3للماعز الشامي والماعز األسود على التوالي  ،تستنتج الدراسة بأن
الكثافة الشعرية في المنا طق الظهرية والسطوح الوحشية للقوائم ومنطقة الجبهة أعلى منها في منطقة البطن والسطوح االنسية
للقوائم ولكال الصنفين من المعز .
الكلمات المفتاحية:الجلد ،كثافة الشعر ،العامل المصحح ،المعز الشامي ،الماعز األسود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الفورمالين الدارئ لمدة ( 83ساعة) وتمت عملية االنكاز
المقدمة
بسلسلة متصاعدة من الكحوالت وتم الترويق بمادة
الشعر هو من ملحقات الجلد الذي يستفاد منه في
الكلوروفورم وذلك النها أكثرأمانا على األنسجة من الزايلول
المنسوجات المختلفة وله أهمية اقتصادية ( . )1فهناك العديد
وبمعدل تمريرتين كل تمريرة لمدة ( 8ساعات) لكل منها ومن
من الدراسات التي أجريت على الجلد وتناولت دراسة الكثافة
ثم الطمر بشمع البارافين بمعدل تمريرتين كل تمريرة
الشعرية والعامل المصحح ( )8-3تحسب الكثافة الشعرية
( 1.5ساعة) .تم تلوين الشرائح بملونة الهيماتوكسلين
للجلد بتعداد جريبات الشعر في مساحة سطحية محددة في
وااليوسين ( )11واحتسبت الكثافة الشعرية من تعداد جريبات
المقاطع األفقية المأخوذه من النماذج المحضرة بطريقة
الشعر االبتدائية والثانوية في وحدة المساحة وذلك من
اإلسجاء بالبارافين واستخدام ملون الهيماتوكسلين وااليوسين
المقاطع األفقية عند مستوى انفتاح الغدد الزهمية على
(  5و )6وتختلف الكثافة الشعرية بين مناطق الجسم المختلفة
جريبات الشعر وذلك لضمان تواجد جريبات الشعر االبتدائية
في الحيوان الواحد فضال عن الحيوانات المختلفة (.)7
والثانوية كما المساحة السطحية للمجال المجهري
وبسبب استعمال المواد الكيمياوية وشمع البارفين في أثناء
 Microscopic fieldبحساب قطر المجال المجهري كما
تحضير الشرائح النسجية ّ
فإن األنسجة تتأثر مما يؤدي الى
يظهر باستعمال العدسة الشيئية المستعملة في الفحص
انكماش النسيج ومن ثم ّ يقلل من مساحته السطحية وبدرجات
وبالطريقة الهندسية وكذلك الحتساب الكثافة الشعرية في
متفاوته ( 3و )1وعليه يؤدي إلى نقص في المساحة السطحية
مساحة سطحية معلومة .
مما يحقق زيادة غير حقيقية في الكثافة الشعرية مقارنة بجلد
تم إيجاد الكثافة الشعرية الحقيقية من تحديد نسبة التغير
الحيوان الحي لذا يتوجب ايجاد العامل المصحح للكثافة
بين المساحة السطحية للمقاطع المحضرة والملونة روتينيا
الشعرية اليجاد الكثافة الشعرية الحقيقية مقارنة بجلد الحيوان
والمساحة السطحية للعينة في الحالة الطازجة وهو ما يسمى
الحي وهذا من أهداف البحث أيضا.
بالعامل المصحح وذلك باالعتماد على المعادلة الرياضية
المواد وطرائق العمل
 )11( a1/a2إذ يمثل  a1المساحة السطحية للمقطع الملون
أخذت عشرة عينات جلد من ذكور ماعز بعمر( 2-1سنة)
والمثبت على الشريحة أما  a2فتمثل المساحة السطحية لعينة
من السليمة سريريا خمسة من الماعز الشامي وخمسة من
الجلد الطازج .
الماعز أسود محلي بعد ذبحها مباشرة  ،ولقد تم جمع كل
تم تحليل بيانات الدراسة لكال الحيوانين إحصائيا
العينات في شهر تشرين الثاني لتالفي التغيرات الموسمية
باستعمال اختبار تحليل التباين One way Analysis of
التي قد تطرأ على الجلد لكال الفصيلتين  .تم انتقــاء عشر
 Varianceثم أخضعت النتائج الختبار الفرق المعنوي
مناطق مختلفة من جلد كل حيوان للدراســـة وهي
األصغر  )13( Least significant Difference testعند
(الجبهـة  ،السطح األنسي للقائمـــة األمامية  ،السطح الوحشي
مستوى احتمـــــــاليــة . P ≤0.05
للقائمة األمامية  ،البطن األمامـي  ،الظهر األمامي  ،الظهر
الوسـطي  ،السطح اإلنسي للقائمة الخلفية  ،السطح الوحشي
النتائج والمناقشة
للقائمة الخلفية  ،السطح البطني للذيل و السطح الظهري
درست الكثافة الشعرية من المقاطع األفقية للجلد في
للذيل) وأ ِخذت قطع دائرية من كل منطقة بواسطة اسطوانة
مستوى الثلث العلوي لألدمة  .أظهرت النتائج أ ّن هناك زيادة
دائرية مجوفة وحادة الحافة  ,وضعت القطع بمثبت
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األنسية لكال القوائم األمامية و الخلفية في حين انخفضت
نسبة الجريبات الثانوية في منطقة السطـح البطني للذيل الى
الصفـر النعدام الجريبات الثانوية (الصورة( )3 ،الجدول)3 ،
.
أكدت الدراسة اختالفا في نسبة جريبات الشعر الثانوية
إلى االبتدائية في المناطق المتناظرة ولكال الحيوانين
(الجدول ، )3 ،فقد ظهرت نسبة الجريبات الثانوية الى
االبتدائية للماعز الشامي أعلى منها للماعز األسود وللمنطقة
نفسها إذ بلغت النسبة في منطقة الظهر الوسطي (، )1:8.19
( )1:7.14للماعز الشامي والماعز األسود على التوالي أما
في منطقة الظهر األمامي فكانت النسبة (، )1:7.77
( )1:6.33للمعز الشامي والماعز األسود على التوالي  .إن
ازدياد نسبة الجريبات الثانوية إلى االبتدائية في الماعز
الشامي مقارنة بالماعز األسود قد يكون سببا في كثرة نعومة
شعر الماعز الشامي قياسا بنعومة شعر الماعز األسود  .كما
اختلفت نسبة الجريبات الثانوية إلى االبتدائية في المناطق
المختلفة وللحيوان نفسه وأكد ( )8أ ّن جريبات الشعر الثانوية
أكثر غزارة في مناطق الظهر والسطوح الوحشية للقوائم
وهذا يتفق و نتائجنا في الماعز الشامي واألسود التي ذكرت
في أعاله في حين وصلت النسبة الى الصفر في منطقة
السطح البطني للذيل ولكال الحيوانين وذلك النعدام الجريبات
الثانوية (الجدول.)3 ،
اظهرت النتائج وجود انكماش واضح ولجميع المناطق
المشمولة بالدراسة وبدرجات متفاوتة بين المساحة السطحية
للجلد الطازج مساحة العينة نفسها بعد التمريرات الروتينية
والتلوين (الجدول )1 ،وهذا يعني ان الكثافة الشعرية للشرائح
المحضرة هي ليست الكثافة الشعرية الحقيقية بل أعلى من
ذلك ولذلك احت ِسبت المساحة السطحية لعينة الجلد الطازج
بالمليمتر المربع والمساحة السطحية للشرائح الملونة
تسبت نسبة االنكماش والعامل المصحح للكثافة الشعرية
واح ِ
إليجاد الكثافة الشعرية الحقيقية ولجميع المناطق المدروسة
ولكال الصنفين (الجدول . )1 ،لقد أظهرت الدراسة ّ
أن معدل
المساحة السطحية بعد التلوين في جلد الماعز الشامي اقل منها
في الماعز األسود وفي معظم مناطق الدراسة (الجدول)1 ،
مما يدل على قلة كثافة االدمة النسبي في جلد الماعز الشامي
مما يجعل نسبة االنكماش في جلد الماعز الشامي أكبر من
نسبة انكماش جلد الماعز األسود ولجميع مناطق الدراسة
(الجدول .)1،وهذا يتفق مع ما أشار إليه كل من ( )1في
دراستهما للكثافة الشعرية والعامل المصحح لجلد األغنام
العواسية والماعز األسود وبين ( )3في دراستهم للكثافة
الشعرية والعامل المصحح لجلد األبقار المحلية وقد عزوا
سبب االنكماش الى عوامل متعددة إذ إ ّن زيادة سمك الطبقة
المتقرنة في البشرة وزيادة الكثافة الشعرية وزيادة كثافة
االدمة وقلة حجم النسيج الغدي و الدهني كلها عوامل تقلل من
نسبة االنكماش في عينات الجلد المحضرة لغرض تعداد
الكثافة الشعرية وهو ايضا ما أكده ( 3و )13في األبقار حيث
أشارا الى وجود تناسب عكسي بين الكثافة الشعرية ونسبة
االنكماش .
اظهرت الدراسة ان العامل المصحح للكثافة الشعرية كان
أقل في الماعز الشامي عنه في الماعز األسود (جدول)1 ،
حيث تراوحت قيمة العامل المصحح بين ( )0.89 , 0.76في

في الكثافة الشعرية في الماعز األسود مقارنة بالمعز الشامي
ولمعظم المناطق المتناظرة بين الحيوانين (الجدول)1 ،
بإستثناء منطقة السطح البطني للذيل فقد كانت الكثافة الشعرية
للماعز الشامي أكبر منها في الماعز األسود  ،كما أظهرت
النتائج ان هناك تباينا جليا في الكثافة الشعرية في المليمتر
المربع الواحد وذلك بإختالف المناطق المدروســة  ،إذ
تميزت المناطق الظهرية والسطوح الوحشية للقوائم األمامية
والخلفية بكثافة شعرية عالية (الصورة )1 ،مقارنة بالمناطق
البطنية والسطوح األنسية للقوائم األمامية والخلفية لكال
الصنفين من الماعز (الصورة )3 ،الحظ (الجدول )1 ،ولقد
أكد حقيقة اختالف الكثافة الشعرية في المناطق المختلفة من
الجسم ( )5في الماعز األسود المحلي و في الجمال(.)7
وكانت أعلى كثافة شعرية في الشرائح الملونة هي في منطقة
3
السطح الظهري للذيل ولكال الحيوانين إذ بلغت ( )37.33ملم
( )33.85ملم 3للماعز الشامي والماعز األسود على التوالي
في حين كان اقل معدل كثافة شعرية في الشرائح الملونة هي
3
في منطقة الذيل البطني إذ بلغت ( )7.81ملم )8.38( 3ملم
للماعز الشامي والماعز األسود على التوالي (الجدول)1 ،
وقد أشار كل من ( )5ان الكثافة الشعرية لظهر المعز االسود
كانت (/ 81.11ملم )3في حين بلغت الكثافة الشعرية لمنطقة
البطن (/ 11.18ملم )3وفي الجمل حسبما أشار ( )7ان
الكثافة الشعرية كانت عالية في منطقة الظهر وبلغت (38.11
/ملم )3في حين كانت قليلة جدا في المنطقة األربية وبلغت
(/ 18.13ملم . )3كما ذكر ( )18ان الكـــثافة الشعرية في
الماعز العثمانمبادي تصل إلى (/ 88.81ملم . )3أشار ()18
الى ان الكثافة الشعرية في أناث الماعز االسترالي هي (22.9
/ملم . )3في حين كانت الكثافة الشعرية في منطقة الظهر في
جلد الجاموس النهري (/ 8.58ملم )3( )3اما في األبقار فكان
معدل الكثافة الشعرية لمنطقة الظهر (/ 18.33ملم )3( )3اما
في الدراسة الحالية فقد كانت الكثافة الشعرية لمنطقة الظهر
الوسطي (/37.15ملم/33.11( ، )3ملم )3في المعز الشامي
والمعز االسود على التوالي .وبلغت الكثافة الشعرية لمنطقة
الظهر االمامي (/33.51ملم/37.33( ، )3ملم )3في المعز
الشامي والمعز االسود على التوالي  ،نالحظ هذا االختالف
في منطقة الظهر في هذه الدراسة مع الدراسات السابقة حيث
كان للنوع والجنس والعمر تأثيرا كبيرا وواضحا في عدد
الجريبات االبتدائية والثانوية للشعر وهذا ما أكده ( )15في
المعز المحلي و ( )8في األغنام العواسـية.
كما بينت الدراسة اختالفا في الكثافة الشعرية في
المناطق المتناظرة لكال الصنفين من الماعزوكذلك زيادة
الكثافة الشعرية في الماعز األسود عنها في الماعز الشامي
ولمعظم مناطق الدراسة وباستثناء العامل الوراثي فلم نجد ما
يسبب هذه الزيادة إذ إ ّن جميع النماذج جمعت من الذكور
وبعمر متقارب وموسم واحد .كما اختلفت أعداد ونسب
الجريبات االبتدائية والثانوية ونستها بين المناطق المتناظرة
لكال الصنفين إذ اظهرت الجريبات االبتدائية في الماعز
األسود كثافة أعلى منها في الماعز الشامي غير ان نسبة
الجريبات الثانوية كانت في الماعز الشامي أعلى منها في
الماعز األسود (الجدول . )3 ،اظهرت المناطق الظهرية
والسطوح الوحشية لكال القوائم األمامية والخلفية نسبة أعلى
للجريبات الثانوية مقارنة بجلد المناطق البطنية والسطوح
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المرينو بلغ ( )0.7-0.6وذكرا ( )17ان العامل المصحـــــــح
للكثافة الشعرية لألغنام المضربة ( )1.71هذا االختالف في
العوامل المصححة قد يعود الى االختالف في نوع الحيوان
والى المناطق المختلفة من الجلد كما أ ّن اختالف طرائق
التحضير والمثبتات يعطي نتائج مختلفة للكثافات الشعرية
وهذا ما أكده ( )3في الجاموس و ( )3في األبقار.

الماعز الشامي في حين بلغ العامل المصحح للكثافة الشعرية
للماعز االسود ( )0.90 , 0.78ويعود سبب زيادة العامل
المصحح في الماعز الشامي عنه في الماعز األسود الى زيادة
نسبة االنكماش في الماعز الشامي عنها في األسود وزيادة
الكثافة الشعرية في الماعز األسود عنها في الماعز الشامي إذ
ذكر( )8أ ّن هناك عالقة عكسية بين نسبة األنكماش والعامل
المصحح غير ان هناك عالقة طردية بين الكثافة الشعرية
والعامل المصحح  .وقد ذكر كل من ( )1ان العامل المصحح
للمأعز األسود كان ( )1.31اما العامل المصحح لألغنام
العواسية فكان ( )1.33كما أشارا ( )11ان العامل المصحح
لجلد أغنام

صورة :2،مقطع أفقي من جلد منطقة السطح البطني للذيل في
الماعز الشامي في مستوى الثلث العلوي الالدمة  .الحظ الكثافة
الشعرية القليلة وانعدام الجريبـات الثانوية مقارنة بالصورة رقم
(( . )5ملون ماسون ثالثيالصبغ.)35X ،

صورة :5،مقطع أفقي من جلد منطقة السطح الظهري للذيل في
الماعز الشامي في مستوى الثلث العلوي الالدمة  .حيث يالحظ
الكثافة الشعرية العالية للجريبات االبتدائية االسهم السوداء
والثانوية االسهم الحمراء والمجاميع الجريبية ( .ملون ماسون
ثالثي الصبغ .)35X،

جدول  : 5،يبين التغيرات في المعدالت والخطا القياسي للمساحة السطحية بعد التلوين الروتيني بوحدة قياس المليمتر المربع مع ايجاد معدل العامل
المصحح لمناطق الدراسة في المعز الشامي والمعز االسود.

هناك فرو قات معنوية للعينات بعد التلوين و في جميع المناطق المدروسة بين كال الصنفين عند مستوى احتمالية P≥...1
 Aتمثل أعلى مساحة سط حية للعينة بعد تلوين الشرائح بالهيماتوكسلين وااليوسين عند مستوى احتمالية P≥...1
 Bتمثل أقل مساحة سطحية للعينة بعد تلوين الشرائح بالهيماتوكسلين وااليوسين عند مستوى احتمالية P≥...1
• Aيمثل أعلى معدل للعامل المصحح في كال الحيوانين عند مستوى احتمالية P≥...1
• Bيمثل أقل معدل للعامل المصحح في كال الحيوانين عند مستوى احتمالية P≥...1
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 يبين مقارنة يبن المعدالت والخاطئ القياسي ألعداد الجريبات االبتدائية والثانوية والعدد الكلي للجريبات ونسبة الجريبات االبتدائية الى الثانوية: 2، جدول
.في وحدة قياس المليمتر المربع ولمناطق الدراسة في المعز الشامي والمعز االسود

P≥...1 * تدل ان هناك فروقا معنويا يبن كال الصنفين كما مبين في الجدول عند مستوى احتمالية
P≥...1  يمثل أقل معدل لعدد الجريبات الثانوية عند مستوى احتماليةB
P≥...1  يمثل أعلى معدل لعدد الجريبات الثانوية عند مستوى احتماليةA
P≥...1  يمثل أقل معدل لعدد الجريبات االبتدائية عند مستوى احتماليةB•
P≥...1  يمثل أعلى معدل لعدد الجريبات االبتدائية عند مستوى احتماليةA•
P≥...1  يمثل أقل معدل لعدد الجريبات الكلي عند مستوى احتماليةB••
P≥...1  يمثل أعلى معدل لعدد الجريبات الكلي عند مستوى احتماليةA••
 يمثل أقل نسبة للجريبات االبتدائية الى الثانوية عند مستوى احتماليةB P≥...1 يمثل أعلى نسبة للجريبات االبتدائية الى الثانوية عند مستوى احتماليةAP≥...1
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Comparative study of hair density means and correction factor mean of
hair density of Shami goat and black goat in Mosul province
M. H. Abdulraheem and A. N. Abduljawaad
Department of Anatomy and Histology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul,
Iraq
Summary
The research aimed to study the hair density means and the correction factor mean for the
skin of Shami goat and to compare it with Black goat. To achieve this goal, the hair density and
the correction factor were measured in ten different areas from the skin of each two species of
animals. Specimens of skin were taken from ten animals (five Shami goat) and (five Black goat)
aged about (1-2) year and all animals were healthy clinically in November. Real hair density for
asymmetrical areas was significantly varied between the 2 types of animals. Hair density in all
studied areas in Black goat ranged about (8.89 25.51) mm2 and it was higher than that of Shami
goat (8.53 24.81) mm2 with the exception in the area of ventral surface of the tail which
emerged hair density in goat largest of them in black goat and was (5.83, 3.92) mm2 for goats
Shami and black, respectively, and generally the hair density in areas dorsal surfaces and lateral
of the limbs and the front is higher than in abdominal area and medial surfaces of the limbs for
both species.
Keywords: Skin, Hair density, Correction factor, Shami goat, Black goat.
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