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تاريخ القبول: 2014/11/04 تاريخ االستالم: 2014/07/17    

المقدمة
يعــّد الــدم وســطًا مهمــًا وموثوقــًا يعــّول عليــه تقديــر حالــة الحيــوان الصحيــة )Oduye, 1976(؛ إال أن عوامــل عديــدة تلعــب دورًا كبيــرًا 
فــي تغيــر قيــم مؤشــرات الــدم عنــد المجتــرات الصغيــرة، كالعمــر والجنــس )Egbe-Nwiyi et al., 2000(. وحســب الحالــة الفيزيولوجيــة 
التــي يمــر بهــا الحيــوان كالحمــل )Waziri et al., 2010( أو عنــد الــوالدة )Zumbo et al., 2011(. كمــا تختلــف قيــم مؤشــرات 
الــدم فــي عــروق الماعــز المختلفــة )Azab and Abdal-Maksoud, 1999 ؛ Iriadam, 2007(. تتوفــر معلومــات قليلــة عــن 
قيــم المؤشــرات الدمويــة عنــد مواليــد الماعــز مقارنــة بالحيوانــات البالغــة، وبمــا أن صحــة المواليــد مهمــة الســتمرارها فــي الحيــاة، فــإن 
معرفــة أي خلــل صحــي أو تغــذوي يصيبهــا يمكــن أن يكــون مهمــًا للحــد مــن نفوقهــا ممــا ينعكــس بشــكل اقتصــادي علــى المربــي. ويعــّد 
البحــث عــن أبســط المؤشــرات الدمويــة وأقلهــا كلفــة وســهولة فــي التحليــل أمــرًا مهمــًا واقتصاديــًا، وبمــا أن خضــاب الــدم )الهيموغلوبيــن 
hemoglobin(، ونســبة الرســابة الدمويــة Haematocrit )حجــم الخاليــا المكدســة Packed Cell Volume -PCV( يعتبــران 
مــن أهــم العوامــل للكشــف عــن حــدوث خلــل صحــي أو تغــذوي )Howlader and Huq, 1997؛ Elsa and Onyeyili, 2002؛ 
Petkov et al., 2005؛ Chaturvedi et al., 2013(. أجريــت العديــد مــن الدراســات المتعلقــة بالرســابة الدمويــة والهيموغلوبيــن 
لمراقبــة تغيــرات هذيــن المؤشــرين فــي الماعــز حســب الحالــة الفيزيولوجيــة التــي يمــر بهــا الحيــوان. وقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات 
 Azab and Abdal-Maksoud,( لمراقبــة تغيــرات هذيــن المؤشــرين فــي الماعــز حســب الحالــة الفيزيولوجيــة التــي يمــر بهــا الحيــوان
1999؛ Iriadam, 2007(. وذلــك لكونهمــا مؤشــران أساســيان لحــدوث خلــل مرضــي أو تغــذوي، فضــاًل عــن أن تحليلهمــا ســهل وذو 

)F3 50%( تحديد مستوى خضاب الدم ونسبة الرسابة في مواليد الماعز الجبلي والهجين
المعتصم باهلل الدقر)1( ومنصور أحمد)1( وفيصل الحنفي)1( وهونادة العرقسوسي)1( وعلي الهوارين)2( وجواد شرف)2(

)1(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث الثروة الحيوانية، دمشق، سورية.
)2(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث السويداء، محطة بحوث عرى للماعز الجبلي، السويداء، سورية.

)للمراســلة: د. المعتصــم بــاهلل الدقــر: الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، إدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة، دومــا، ص. ب. 113، 
)aldakermb@gmail.com :دمشــق، ســورية. البريــد االلكترونــي

الملّخص
ُنّفــذ هــذا البحــث فــي الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، إدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة، محطــة بحــوث عــرى لتحســين الماعــز الجبلــي 
فــي محافظــة الســويداء )ســورية( بهــدف تحديــد القيــم الطبيعيــة لتركيــز خضــاب الــدم )Hb(، ونســبة الرســابة الدمويــة )HCT( فــي مواليــد 
الماعــز الجبلــي والهجيــن، تفيــد فــي التنبــؤ بحــدوث أي خلــل تغــذوي أو صحــي عنــد هــذه المواليــد وبالتالــي الحــد مــن نفوقهــا. اســُتخدم لهــذا 
الغــرض 25 مولــود أنثــى و 25 مولــود ذكــر مــن كال العرقيــن الجبلــي والهجيــن متقاربــة فــي العمــر والــوزن. ُأخــذت منهــا عينــات دمويــة 
شــهريًا اعتبــارًا مــن الفطــام ولمــدة ســتة أشــهر. وتــم قيــاس مســتوى خضــاب الــدم ونســبة الرســابة فــي المواليــد المدروســة، بّينــت النتائــج 
أن قيــم مســتويات الخضــاب فــي دم المواليــد تراوحــت بيــن 8 و 13 غ/دل فــي إنــاث وذكــور كل مــن العرقيــن خــالل فتــرة الدراســة، مــع 
عــدم وجــود فــرق معنــوي بيــن الذكــور واإلنــاث فــي العــرق الواحــد وبيــن العرقيــن، فــي حيــن كان هنــاك فــرق معنــوي )P< 0.001( فــي 
مســتوى الخضــاب مــع تزايــد أعمــار المواليــد ســواء الذكــور أو اإلنــاث وفــي كل مــن العرقيــن. كمــا أظهــرت النتائــج أن قيــم نســبة الرســابة 
الدمويــة كانــت بيــن 27 و 32 % خــالل فتــرة الدراســة، مــع اإلشــارة إلــى أن الفــوارق اإلحصائيــة كانــت مطابقــة للفــوارق الموجــودة فــي 
مســتويات الخضــاب والمتعلقــة بتغيــرات التراكيــز فــي الذكــور واإلنــاث وبيــن العرقيــن، ومــع تقــدم عمــر المواليــد، ُوضــع جــدول خــاص 
لمتوســطات تركيــز الخضــاب ونســبة الرســابة مــع تقــدم عمــر المواليــد فــي كال العرقيــن، يمكــن مــن خاللــه التنبــؤ بوجــود أي خلــل مرتبــط 

جــراء المعالجــة الالزمــة للحــد مــن نفــوق المواليــد. بهذيــن المؤشــرين ســواء كان تغذويــًا أو صحيــًا واإ

الكلمات المفتاحية: ماعز، مواليد، مؤشرات دموية، خضاب الدم، الرسابة الدموية.



77 

SJAR Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 1, Number 1 , Dec 2014

ن كانــت المؤشــرات الدمويــة والكيميائيــة األخــرى للــدم مطلوبــة. ولذلــك فقــد شــرعت إدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة فــي  تكلفــة منخفضــة. واإ
ســورية منذ ســنوات بتوصيف العروق المحلية دمويًا، لوضع جداول بالقيم الطبيعية لمؤشــرات الدم وبالتالي الكشــف عن أي حالة غير 
ســوية. وتعــد هــذه الدراســة لبنــة ضمــن بنــاء توصيــف شــامل للعــروق المحليــة فــي ســورية، وتهــدف إلــى معرفــة القيــم الطبيعيــة لخضــاب 
الــدم )الهيموغلوبيــن Hb(، ونســبة الرســابة الدمويــة )الهيماتوكريــت HCT(، فــي مواليــد الماعــز الجبلــي والهجيــن، ووضــع جــدول يفيــد فــي 
التنبــؤ المســبق بحــدوث خلــل مرضــي أو تغــذوي عنــد كل مــن مواليــد الماعــز الجبلــي والهجيــن ســواء الذكــور منهــا أو اإلنــاث، باعتبــار 

أن المؤشــرات الســابقة ذات داللــة هامــة فــي التغيــرات الفيزيولوجيــة التــي تطــرأ علــى الحيــوان.
مواد وطرائق البحث

نفذ البحث خالل الفترة 2010-2013 في محطة بحوث عرى لتحســين الماعز الجبلي في محافظة الســويداء )جنوب ســورية(، وهي 
إحــدى المحطــات التابعــة إلدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة فــي الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة. اســتعمل لهــذا الغــرض 25 مولــود 
أنثــى و 25 مولــود ذكــر مــن كال العرقيــن الجبلــي والهجيــن )شــامي×جبلي( متقاربــة فــي العمــر والــوزن الحــي. أخــذت عينــات دمويــة 
شــهريًا اعتبــارًا مــن الفطــام )الشــهر الثانــي( ولمــدة ســتة أشــهر، وذلــك مــن الوريــد الوداجــي باســتعمال نظــام Vacutainer System. تــم 
 HCT اليابانيــة. كمــا تــم تحديــد نســبة الرســابة الدمويــة Optima  الُمصنــع مــن شــركة Hb-202 قيــاس مســتوى خضــاب الــدم بجهــاز
باســتعمال جهــاز الطــرد المركــزي الخــاص بــالHCT مــن نــوع hematocrit 210 صنــع شــركة Hettich األلمانيــة. خضعــت البيانــات 
إلى النموذج الخطي العام General Liner Model( GLM(. وأجري تحليل التباين )ANOVA( واختبار فرق المتوسطات لمعرفة 

.Statview 4.5 الفــروق المعنويــة. واســُتعمل لهــذا الغــرض البرنامــج اإلحصائــي

النتــائج
:)Hb خضاب الدم )الهيموغلوبين •

بّينــت النتائــج أن مســتوى تركيــز خضــاب الــدم كان متشــابهًا فــي كال العرقيــن وفــي اإلنــاث والذكــور خــالل كامــل مــدة الدراســة )جــدول 1(. 
إال أن هــذا التركيــز كان فــي الشــهر الثانــي أخفــض ممــا هــو عليــه فــي بقيــة األشــهر، إذ كان بشــكل عــام بيــن 8 و 9 غ/دل، فــي حيــن 
تزايــد بشــكل معنــوي )P< 0.001( ابتــداًء مــن الشــهر الثالــث وبقــي تقريبــًا بنفــس الحــدود حتــى الشــهر الســابع. ولوحظــت خــالل األشــهر 
الخمســة تغيــرات معنويــة )P< 0.05 و P< 0.01( بقيــت أقــل ممــا هــي بيــن الشــهر الثانــي والثالــث. وتراوحــت قيــم خضــاب الــدم فــي 

األشــهر الخمســة األخيــرة بشــكل تقريبــي بيــن 10 و 13 غ/دل.
جدول )1( : متوسطات تغيرات تركيز خضاب الدم )غ/دل( ± الخطأ القياسي في إناث وذكور العرقين المدروسين.

مواليد إناث هجينمواليد ذكور هجينمواليد إناث جبليمواليد ذكور جبليالعمر )شهر(

28.978 ± 0.2468.895 ± 0.1879.268 ± 0.1679.319 ± 0.179 b

313.574 ± 0.423 a12.127 ± 0.354 a13.717 ± 0.344 a 12.933 ± 0.332 a

410.254 ± 0.222 b10.506 ± 0.227 b 10.800 ± 0.201 b10.078 ± 0.221 b

511.709 ± 0.241 c11.871 ± 0.216 ac12.548 ± 0.331 c11.659 ± 0.363 c

612.064 ± 0.332 cd12.429± 0.415 ac11.963 ± 0.399 c13.13 ± 0.337 ad

712.263 ± 0.392 d12.527 ± 0.257 ac13.167 ± 0.874 ac12.325 ± 0.356 ad
 ،P<0.001 و P<0.05 األحرف المختلفة تشير إلى وجود فرق معنوي ضمن نفس العمود على مستوى يتراوح بين -

- األحرف المتماثلة ضمن العمود تشير لعدم وجود فرق معنوي، وال توجد فروق معنوية حسب الجنس.

:)%HCT( نسبة الرسابة الدموية •
تظهــر النتائــج فــي الجــدول )2( أن نســبة الرســابة الدمويــة تماشــت وبنفــس االتجــاه مــع تغيــرات تركيــز خضــاب الــدم مــن حيــث التشــابه 
فــي كال العرقيــن وفــي كل مــن اإلنــاث والذكــور خــالل كامــل مــدة الدراســة. ولكــن االرتفــاع المعنــوي فــي نســبة الرســابة بــدأ مــن الشــهر 
الرابــع )P< 0.001( ولــم يالحــظ اختــالف معنــوي بيــن الشــهر الثانــي الثالــث فــي كال العرقيــن. كذلــك لــم يكــن هنــاك اختالفــات معنويــة 
بيــن الشــهرين الرابــع والخامــس وال بيــن الســادس والســابع. إال أن هنــاك بعــض االختالفــات المعنويــة )P< 0.05 و P< 0.001( بيــن 
الشــهرين الرابــع والخامــس مــن جهــة وبيــن الســادس والســابع مــن جهــة أخــرى. وفــي حيــن أن نســبة الرســابة كانــت فــي الشــهرين الثانــي 

والثالــث بيــن 27-29 % فقــد وصلــت فــي الشــهر الســابع لحوالــي 33 %.
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جدول )2(: متوسطات تغيرات النسبة المئوية للرسابة الدموية )%(± الخطأ القياسي في إناث وذكور العرقين المدروسين.

مواليد إناث هجينمواليد ذكور هجينمواليد إناث جبليمواليد ذكور جبليالعمر )شهر(

227.917 ± 0.72727.143 ± 0.66628.455 ± 0.46929.680 ± 0.713

328.696 ± 0.69027.381 ± 0.80029.500 ± 0.50729.417 ± 0.583

430.174 ± 0.612 a32.647 ± 0.485 a31.696 ± 0.557 a31.800 ± 0.659 a

531.304 ± 0.574 a32.643 ± 0.643 a32.000 ± 0.50731.412 ± 0.827 a

629.000 ± 0.756 b29.214 ± 0.604 b28.474 ± 0.803 b29.188 ± 0.813 b

732.250 ± 0.959 ac31.333 ± 0.558 ac29.333 ± 0.667 b32.500 ± 0.769 ac

 ،P<0.001 و P<0.05 األحرف المختلفة تشير إلى وجود فرق معنوي ضمن نفس العمود على مستوى يتراوح بين -
- األحرف المتماثلة ضمن العمود تشير لعدم وجود فرق معنوي، وال توجد فروق معنوية حسب الجنس.

• أوزن الحيوانات: 
بّينــت النتائــج أن أوزان المواليــد تــزداد بشــكل معنــوي )P<0.001( ومســتمر مــن شــهر آلخــر مــع تقــدم العمــر فــي إنــاث وذكــور العرقيــن 
المدروســين )جــدول رقــم 3(. وقــد أظهــرت المقارنــة بيــن مواليــد العرقيــن أن هنــاك فارقــًا معنويــًا )P<0.001( بيــن اإلنــاث والذكــور 
فــي كال العرقيــن، إذ كانــت المتوســطات العامــة ألوزان الذكــور خــالل فتــرة الدراســة أكبــر مــن المتوســطات العامــة لإلنــاث إذ بلغــت 
المتوســطات العامــة للذكــور )19.300 ± 0.812، 19.576 ± 0.790( فــي مواليــد الماعــز الجبلــي والهجيــن علــى التوالــي، فــي 
حيــن كانــت عنــد اإلنــاث )14.814 ± 0.712، 16.485 ± 0.772( لمواليــد الجبلــي والهجــن، علــى التوالــي مــع وجــود زيــادة وزنيــة 
معنويــة )P<0.001( فــي مواليــد إنــاث الماعــز الهجيــن بالنســبة لمواليــد إنــاث الجبلــي. ولــم يالحــظ أي فــرق معنــوي بيــن الذكــور فــي 

كال العرقيــن الجبلــي والهجيــن.
جدول )3(: متوسطات أوزان حيوانات التجربة )كغ( ± الخطأ القياسي في إناث وذكور العرقين المدروسين.

مواليد إناث هجينمواليد ذكور هجينمواليد إناث جبليمواليد ذكور جبليالعمر )شهر(

4.046 ± 4.4500.134 ± 3.7690.097 ± 4.2410.085 ± 0.120الميالد

20.221 ± 9.1170.254 ± 7.4500.219 ± 9.8260.263 ± 8.335

30.370 ± 13.6430.316 ± 10.9830.469 ± 14.9000.470 ± 12.583

40.491 ± 18.5000.494 ± 15.1430.528 ± 19.0830533 ± 16.522

50.841 ± 25.8080.614 ± 20.7831.008 ± 25.8320.808 ± 21.863

60.649 ± 29.0250.702 ± 24.3751.054 ± 29.2871.273 ± 27.300

70.546 ± 33.4131.346 ± 28.5830.851 ± 32.7000.797 ± 31.856

المناقشة
إّن التزايــد المالحــظ فــي قيمــة كل مــن الخضــاب أو نســبة الرســابة الدمويــة مــع تقــدم أعمــار الحيوانــات كان مشــابهًا لمــا وجــده العلمــاء 
Egbe-Nwiyi وآخــرون )2000( فــي الماعــز النيجيــري مــن حيــث العمــر والجنــس، ولكــن كان للعــرق تأثيــر علــى هــذه القيــم والتــي 
كانــت أعلــى فــي مواليــد الماعــز النيجيــري ممــا هــي عليــه فــي نتائجنــا فــي الماعــز الجبلــي والهجيــن ســواء فــي المواليــد اإلنــاث أو الذكــور، 
فقــد تراوحــت نســبة الرســابة الدمويــة بيــن 37 و 39 % غيــر أن قيمــة خضــاب الــدم فــي الماعــز النيجيــري كانــت أعلــى قبــل الفطــام فقــط 
إذ تراوحــت بيــن 11 و 12 غ/دل. ثــم كانــت مشــابهة للنتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا فــي الفتــرة مــن 4-7 أشــهر. بينمــا كانــت أخفــض 
ممــا هــي عليــه فــي مواليــد ماعــز Dwarf فــي جنــوب إفريقيــا إذ لــم تتجــاوز قيمــة خضــاب الــدم 9 غ/دل فــي المواليــد، ونســبة الرســابة 
لــم تتجــاوز Opara et al., 2010( % 29(. وقــد وجــد أن قيــم الخضــاب والهيماتوكريــت تختلــف مــن عــرق آلخــر، إذ أن قيمــة 
 Messinese خضــاب الــدم كانــت أعلــى فــي عــرق الماعــز النيجيــري، فقــد كانــت مشــابهة لقيــم الخضــاب فــي الشــهر األول عنــد ماعــز
اإليطالــي، إذ تراوحــت بيــن 8-9 غ/دل فــي حيــن كانــت نســبة الهيماتوكريــت أخفــض عنــد هــذا العــرق ولــم تتجــاوز 22-24 % قبــل 
الفطــام )Zumbo et al., 2011(، بينمــا كانــت فــي نتائــج البحــث عنــد أخــذ العينــة األولــى أي بــدء الفطــام بيــن 27 - 29 %. وتبّيــن 



79 

SJAR Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 1, Number 1 , Dec 2014

الدراســات أنــه حتــى ضمــن المنطقــة نفســها يوجــد اختــالف فــي هــذه القيــم عنــد العــروق التــي تعيــش فيهــا، فعلــى ســبيل المثــال، الدراســات 
التــي أجريــت فــي نيجيريــا علــى ثالثــة عــروق محليــة وهــي )Red Sokoto, Sahel, West African Dwarf( أعطــت قيــم مختلفــة 
للمؤشــرات الدمويــة )Okonkwo et al., 2011(، أمــا عــن األوزان فهــي تختلــف أيضــًا مــن عــرق آلخــر فقــد وجــد Elmaz وآخــرون 
)2012( أن أوزان الذكــور واإلنــاث فــي عــرق Honamli التركــي بعمــر 60 يومــًا تــراوح بيــن 13 و 16 كــغ وبعمــر 3 أشــهر تــراوح 
بيــن 19 و 24 كــغ وهــو أكبــر ممــا وجدنــاه فــي هــذه الدراســة علــى الجبلــي والهجيــن، غيــر أنــه بالرغــم مــن حجمــه هــذا فلــم تتجــاوز قيمــة 
خضــاب الــدم عنــده عــن 9 غ/دل والهيماتوكريــت لــم يتجــاوز 26 %. كذلــك أجــرى )Ekiz and Yalcitan, 2013( مقارنــة لقيــم 
 Hair goat و Gokceada و Maltese و Saanen الرســابة الدمويــة عنــد مواليــد بعمــر 3 و 3.5 أشــهر فــي أربعــة عــروق وهــي
ووجــد أن متوســطات قيمــة الرســابة عندهــا كانــت )33.55 ± 1.07، 25.27 ± 1.57، 22.78 ± 1.42، 22.23 ± 1.07 %( 
علــى التوالــي، وبالمقارنــة مــع نتائــج البحــث فــي نفــس العمــر نجــد أن قيــم الرســابة كانــت قريبــة مــن العــرق األول وأكبــر مــن العــروق 
الثالثــة األخــرى ســواء تمــت مقارنتهــا مــع العــرق الجبلــي أو الهجيــن. كمــا قــدرت Shah وآخــرون )2010( قيــم الرســابة والخضــاب فــي 
ــم تتغيــر  ذكــور عــرق ماعــز Beetal وبمراحــل عمريــة مختلفــة )قبــل الفطــام وبعــده، وقبــل البلــوغ وبعــده( ووجــدت أن قيــم الخضــاب ل
خــالل المراحــل التــي درســتها وبقيــت فــي حــدود 7-8 غ/دل ونســبة الرســابة ســجلت تغيــرًا طفيفــًا فقــد تراوحــت بيــن 27 و 30 %. ممــا 
ذا الحظنــا الفــوارق فــي قيــم هــذه المؤشــرات حســب العــروق واألماكــن وبقيــة العوامــل المؤثــرة نجــد أنــه مــن الضــروري اعتمــاد  ســبق، واإ
مواصفــات خاصــة بعروقنــا المحليــة. ممــا ســبق نســتنتج أن قيــم الخضــاب عنــد فطــام المواليــد تتــراوح بيــن 8-10 غ/دل، والنســبة المئويــة 
للهيماتوكريــت بيــن 26-30 %. أمــا المواليــد التــي تتــراوح أعمارهــا بيــن 3-7 أشــهر فتتــراوح قيــم الخضــاب عندهــا بيــن 10-14 غ/دل، 
ذا ربطنــا هــذه القيــم بــأوزان الحيوانــات يمكــن تقديــر خضــاب الــدم والرســابة لمواليــد  والنســبة المئويــة للهيماتوكريــت بيــن 27-33 %. واإ

الماعــز حســب العمــر والجنــس والعــرق بهــدف الوصــول إلــى جــدول تقديــري يربــط بينهــا كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 4:

جدول )4(: جدول تقديري يظهر القيم الطبيعية لخضاب الدم )غ/دل( ونسبة الرسابة الدموية )%( والوزن )كغ( في مواليد الماعز الجبلي والهجين )الذكور 

واإلناث( خالل مدة الدراسة )قبل البلوغ(

نسبة الرسابة )%(خضاب الدم )غ/دل(الوزن )كغ(العمر )شهر(الفئة

مواليد ذكور جبلي

210 - 89 - 728 – 26

314 - 1214 – 1229 - 27

419 - 1711 - 931 - 29

526 - 2412 – 1032 - 30

630 - 2813 – 1130 - 28

734 - 3213 - 1133 - 31

مواليد إناث جبلي

28 – 79 – 728 - 26

311 – 913 - 1128 – 26

416 - 1411 – 933 - 31

521 - 1912 - 1033 - 31

625 - 2313 - 1131 - 30

729 – 2713 - 1132 - 30

مواليد ذكور هجين

210 - 810 - 829 - 27

315 – 1314 - 1230 - 28

420 - 1811 - 932 - 30

526 - 2413 - 1133 - 31

630 - 2812 - 1029 - 27

733 – 3114 - 1230 - 29
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مواليد إناث هجين

29 - 810 - 830 - 28

313 - 1113 - 1130 - 28

417 - 1511 - 932 - 30

522 - 2012 – 1032 - 30

628 - 2614 - 1230 – 28

733 - 3013 - 1134 - 32

تقتــرح نتائــج البحــث، أن أي مولــود تكــون عنــده قيــم خضــاب الــدم ونســبة الرســابة أقــل مــن المجــال التقديــري أو أكثــر ووزنــه خــارج 
المــدى الطبيعــي، ينظــر فــي وضعــه الصحــي أو التغــذوي أو يبحــث عــن األســباب الحقيقيــة المؤثــرة والمؤديــة إلــى حــدوث تغيــرات كل 
مــن خضــاب الــدم والرســابة بغيــة الوصــول إلــى تشــخيص المــرض المســبب لذلــك، والقيــام بالمعالجــة فــي الوقــت المناســب للحــد مــن نفــوق 

المواليــد مــا أمكــن.
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 Determination of Hemoglobin Level and Hematocrit Rate in The Offspring of 
Jabali and Crossbred Goats (50% F3)

Al-Moutassem Bellah Aldaker(1), Mansour Ahmad(1), Faisal Alhanafi(1), Hounada Alerksousi(1), Ali Alhawarin(2) & 

Gawad Sharaf(2)

Abstract

The present work was carried out at Swidaa, Syria, Ura Station for Improving the Mountain Goats, 
Animal Wealth Research Administration, General Commission for Scientific Agricultural Research, 
to determine the natural levels of hemoglobin (Hb), hematocrit (HCT) in the Jabali and crossbred 
offspring. The results could be useful in predicting the occurrence of health or nutrition disorders in 
the new born goats, consequently reducing the rate of death. Fifty (25 males and 25 females) from 
both breeds, similar in age and weight were used. Monthly blood samples were taken from weaning 
for a period of 6 months, and levels of (Hb) and (HCT) in the Jabali and crossbred offspring were 
determined. Results indicated that the levels of Hb ranged between 8 and 13 g/dl in males and females 
in both breeds, with no significant difference between males and females within the same breed, 
whereas, there was a significant difference (P<0.001) in the Hb level with advancing age in males and 
females in both breeds. Results also showed that the rates of HCT were between 27 and 32% during 
the study, taking into account that the statistical differences were identical to the differences in Hb 
levels related to the level changes in males and females and between the 2 breeds, and with advancing 
age,Hereby, a table containing Hb level and HCT rate with advancing age was made. With this table 
(4), we could predict any disorder concerning the two parameters and weather the parameters were 
health or nutrition-related reason to conduct the needed treatments to avoid the death of new born 
animals.

Keywords: Capra hircus, offspring, blood parameters, hemoglobin, hematocrit.
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