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  الخالصة

 حيث تحوي هذه 2001ج حليب األبقار ي أطراف مدينة بغداد ،سنة نتاأجريت هذه الدراسة في محطة الوحدة إل  

  .المحطة على أبقار من ساللة الفريزين وساللة الهولشتاين مع السالالت المضربة بينهما

المجموعة (  بقــــرة متعددة الوالدات159و) المجموعة األولى( بقرة ذات والدة واحـــدة 162 تضمنت هذه الدراســة   

  .) الثانية

 بقرة 58كانت تعاني من عسر والدة في حين أن %) 46( بقرة من أبقار المجموعة األولى 75أظهرت الدراسة أن   

 بقرة من أبقار المجموعة 42كما أوضحت الدراسة أن .من أبقار المجموعة الثانية كانت تعاني من نفس المشكلة %) 36(
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كانت تعاني من المشكلة %) 20( بقرة من المجموعة الثانية 33ناك كانت لديها احتباس مشيمة بينما كانت ه%) 26(األولى 

  .نفسها مع عدم وجود فرق إحصائي مهم بين كلتا المجموعتين من حيث كلتا المشكلتين 

 بقرة من 41" عانت من التهابات رحمية مقارنتا%) 54.4( بقرة من أبقار المجموعة األولى 74أن " أظهرت الدراسة أيضا 

  .كانت لديها نفس المشكلة مع وجود فرق إحصائي مهم بين كلتا المجموعتين %) 30.3(ثانية المجموعة ال

في المجموعة %) 69.4(في حين وصلت نسبة والدات الذكور إلى %) 49(كانت نسبة والدات الذكور في المجموعة األولى 

   .لمجموعتين الثانية  مع وجود فرق إحصائي مهم بين الوالدات الذكرية واألنثوية لكلتا ا

  

 

Abstract 

 This study was conducted in a Alwahda farm of cow milk production around Baghdad in 

2001, this farm contains the Holestein and Frisian cows and their hybrids. 

The study includes 162 primipara cows(first group) and 159 multipara cows(second group).   

 The study had shown that 75 cows (46%) of first groups suffered from dystocia while 58 

cows (36%) of second group suffered from the same problem. 

 The 42 cows of first group (26%) were had retained placenta and 33 cows (20%) of 

second group suffered from the same problem . 

There is no statistically significant difference in these problems between two groups . 

 The study also shows that 74 cows (45.4) of first group also suffered from uterine 

diseases  in the comparison with 41 cows (30.3%) from second group with statistically 

significant difference between two groups . 

 The 49% of cows off springs in the first group were males , while male offspring reached 

to 69.4 % in the second group, there was significant difference in the male and female off springs 

between two groups . 
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  المقدمة

يعتبر أال داء التناسلي أألمثل واحدة من الركائز المهمة التي تعتمد عليها صناعة أنتاج الحليب في مزارع أبقار    

وهناك العديد من المشاكل وأال  ) .1،2(الحليب الكبرى حيث يؤثر أألداء التناسلي بصورة ايجابية على إنتاجية هذه أألبقار 

ومن الخطأ محاولة تشخيص أداء تناسلي غير  ) .3،4،5،6( اء التناسلي ومن ثم قلة الخصوبة سباب التي تؤدي إلى فشل أألد

 ) 7( مقنع بواسطة تسليط الضوء على نقطة معينة أو خلل معين دون أألخذ بنظر أالعتبار عالقتها باألسباب المهيأة للحالة  

ضافة إلى الخلل التناسلي  والذي كله بالمحصلة يؤثر سلبا حيث تشمل هذه العوامل البيئية والمشاكل الغذائية وااليضية باإل

على أألداء التناسلي لهذه األبقار ،  وأن الحفاظ على أبقار سليمة صحيا هي أكثر الطرق والخطوات المهمة للحفاظ على 

  .) 3(ٕخصوبة جيدة وانتاج حليب جيد وعالي 

  :ومن أهم العوامل التي تؤثر على أألداء التناسلي 

 في ثمانية دراسات شملت ) %13.7-  9(هي الوالدة التي تحتاج إلى مساعدة ونسب حدوث الحالة تتراوح بين  :الوالدة عسر 

وتسبب الحالة  .  )11 ،10 ،4 ،9 ،8( والدة  40828 حقال ألبقار الهولشتاين ألكثر من 218أكثر من 

خصوبة أألبقار في فترة النفاس ومن ثم خسائر اقتصادية خاصة في العجول باإلضافة إلى تأثير الحالة على 

وبينت الدراسات إلى ارتفاع نسبة الحالة في ) . 13 ،12 ،10" (تأثيرها على أداء التناسلي لهذه أألبقار الحقا

 % 14وانخفضت تدريجيا في أألبقار التي لها والدتين لتصل إلى حوالي  %) 22(االباكير حيث بلغت نسبة 

وأكدت دراسة ) .14 ،10(في أألبقار المتعددة الوالدات  %) 2(اض النسبة إلى بينما أظهرت الدراسة انخف

سنوات تملك مشاكل والدية أكثر ب مرة ونصف من األبقار ) 4-  2(أخرى على أن أألبقار ذات أألعمار بين 

 7- 4من مخاطر عسر الوالدة تحدث في أبقار من  % 50وبينت دراسة على أن أكثر من ) 11(الكبيرة العمر 

  )  .11 ،10(سنوات 

أن أكثر حاالت عسر الوالدة تالحظ في دورات الحليب أال ولى والثانية من  ) 10(        بينما أكد الباحث 

بينما كانت  % ). 66.5(دورات الحليب ألالحقة  وكانت نسبة الحالة في أألبقار التي تلد ألول مرة تصل 
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 54.4(أن نسبة حدوث الحالة كانت بحدود ) 16(وأكدت دراسة ) 15(في دورات الحليب الثالثــــــــة  %)14.3(

  .في أال بقار ذات دورة الحليب أال ولى %) 

  ساعة في أألبقار بعد الوالدة  وعدم طرحها خارج الجسم من قبل 12بقاء أألغشية الجنينية  ألكثر من :  المشيمةاحتباس     

 17.8 -  2(وث الحالة في مزارع أبقار الحليب من  مشيمة  وتصل نسبة حداحتباسالرحم تعتبر حالة 

 ) 17,18,19,20 ،2( بقرة من ساللة الهولشتاين 55000 حقال ألكثر من 225في أكثر من %) . 

%)  55-  25 (بينما كانت  في الوالدات العسرة  % ) 8(حيث بلغت نسبة الحالة في الوالدة الطبيعية .

)21,15( .  

وبمعدل  %) 26.8(و  %) 21.6(زرعتين  حدوث الحالة بنسب بينما أظهرت دراسة على م   

  ).16(في أبقار ذات الوالدة الواحدة من ساللتي الفريزيان والهولشتاين والمضربة بينهما   %) 23.4(

خالل خمس سنوات  %) 6.8- 5.5( بينما وجدت دراسة أن نسبة حدوث الحالة تتراوح بين      

 المسنة وأال بقار ذات الوالدة الواحدة  بالمقارنة مع أألبقار في دورات وازدات نسبة أإلصابة في األبقار

حيث تزداد أإلصابة بالحالة مع ) 11،17(وهذه مطابقة لما وجده الباحثان  ) 22(الحليب الثانية والثالثة 

تقدم العمر ودورات الحليب ما عدا أالباكير التي تحدث عندها عسر والدة حيث تزداد نسبة حدوث 

  ) .24 ، 23(الة الح

هي اإلصابات الرحمية التي تحدث في أال بقار خاصة في فترة النفاس وكانت نسبة اإلصابة المسجلة : المشاكل الرحمية     

 حقال  60 بقرة في أكثر من 5167ألكثر من %) 21.3(وبمعدل  %) 36.4-  10.7(تتراوح بين 

  ) .2،7،10،25،26،27،28(ألبقار الحليب من ساللتي الهولشـتاين  

 يوم 30من حاالت أإلصابة الرحمية تشـخص خــالل أول  % 75وأكدت الدراسات على أن حوالي    

وتزداد أإلصابة بالتهاب الرحم مع تقدم العمر ودورات الحليب وتقل نسبة  ) 17 ، 14(  والدةـل بعد ا

أإلصابة في أال بقار الكبيرة  سنوات بينما تزداد 4 – 2حدوث الحالة في أال بقار التي أعمارها ما بين 

   ) .29 ، 20(العمر ذات سبع سنوات فأكثر  
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    وتزداد نسبة أإلصابة أيضا في أالباكير وتقل تدريجيا في دورات الحليب الثانية والثالثة لترتفع تدريجيا مع مرور دورات 

رحمية حيث ممكن تكون أإلصابة حادة وخالل وهناك أشكال عديدة لإلصابات ال ) 30( الحليب حيث تقدم العمر لهذه أال بقار 

  .  )(14أول عشر أيام بعد الوالدة وتكون مصاحبة بارتفاع درجة حرارة البقرة أضـافه إلى وعالمات أاللتهاب أألخرى 

نة باإلضافة الى حدوث حاالت التهاب بطا) 32( وهناك التهابات الرحم ألنفاسي الذي يحدث بعد ثالث أسابيع بعد الوالدة    

كل هذه أاللتهابات ممكن تؤثر تأثير كبير على أألداء التناسلي لهذه أألبقار ) . 33(الرحم بنوعيها ألسريري وتحت ألسريري 

سواء كانت أباكير أم متعددة الوالدات حيث تزيد الحالة من أأليام المفتوحة مع أزدياد عدد التلقيحات ألالزمة للحمل باإلضافة 

أضافه إلى تزايد ) 35(مما يؤدي إلى خسائر أاقتصادية كبيرة في مزارع أنتاج الحليب  ) 3،18،34(إلى قلة نسبة أإلخصاب 

 المشيمة احتباس وقد جاءت هذه الدراسة لمعرفة تسبب حدوث حاالت عسر الوالدة و) .14(خطر نبذ هذه أألبقار من الحقل 

  .      الدات والمقارنة بينهما في حقول أبقار إنتاج الحليب في العراق والتهابات الرحم في كل من أبقار الوالدة الواحدة  ومتعددة الو

  

  المواد وطرق العمل

 والتي تستخدم النظام الشبه 2001سنة  أجريت الدراسة في محطة الوحدة لتربية أالبقار الكبرى في أطراف مدينة بغداد  

 والدات متعددة من ساللتي ذاتبقرة  ) 159( حدة  وبقرة دات والدة وا ) 162(المغلق ومن خالل المتابعة التناسلية ل 

  :  التالية أألعالف على أألبقار تغذيةسنوات وتعتمد ) 10-3(الهولشتاين والفريزين والمضربة بينهما وتتراوح أعمارها بين 

قدم حسب تتكون من أوراق وسيقان الدرة الصفراء أو البيضاء والجت والبرسيم والشعير أالخضر وت: أعالف الخضراء   -  أ

  0توافرها 

 . تتكون من التبن أوالدريس أو كوالح الدرة وتقدم حسب الحاجة  : أعالف الخشنة    - ب

يصنع داخل المزرعة وبنسب متغيرة وبحسب توفر المواد أالولية الداخلة في صنع العلف المركز من : العلف المركز    - ت

 ) .المجففة كمصدر للبروتين الباقالء  الدرة الصفراء،الشعير،النخالة،حجر الكلس ،الملح،( 

  

  :  مستلزمات الفحص السريري 



 

 483 

  Vol:6  No:2, April 2010 

  "دراسة مقارنة بين أبقار الحليب ذات الوالدة الواحدة ومتعددة الوالدات" محمد يوسف محمود، صالح نوري محمد، أيمن خاجيك تكالن، نور الدين ياسين خضير 

  ) الديتول والسبتول (   المعقمات - أ

   الكفوف البالستيكية الطويلة  -ب

   الفازلين -ج

    حبال توليد قطنية- د

    أوكسي تتراساكلين -ه

   هرمون أستراديول-و

     

سة عن طريق تسجيل حاالت الوالدات الطبيعية والعسرة وتحديد من خالل المتابعة التناسلية لحيوانات الدرا :طريقة العمل

نسب هده الحاالت في كل من المجموعتين الوالدة الواحدة ومتعددة الوالدات والتدخل لمعالجة حاالت عسر الوالدة من 

  .خالل المناورات التوليدية ألالزمة لكل حالة  

 طريق مراقبة ومتابعة الحيوانات الوالدة والتي يحدث تأخر في ويتم أيضا تسجيل حاالت أحتباس أالغشية الجنينية عن  

  .  ساعة بعد الوالدة ومن ثم وضع برنامج لمعالجة ومتابعة هده االبقار  12سقوط أغشيتها الجنينية الكثر من 

عالجة كما ويتم فحص المستقيمي لالبقار التي تعاني من مشاكل رحمية وتثبيت نسبها في كال المجموعتين ومن ثم م  

  .هده أالبقار ضمن برنامج الرعاية التناسلية المعتمدة في هده المزرعة  

 

  

  النتائج والمناقشة

بقرة )  87(أن نسبة الوالدة الطبيعية في أبقار ذات الوالدة الواحدة ) 1(أظهرت نتائج الدراسة وكما مبين في الجدول رقم   

ألبقار متعددة الوالدات  وهي نسبة تعتبر أقل من النسب  % 63.3بة بقرة وبنس) 101( بينما كانت  حوالي %) 54   (حوالي

    ) .18 ،17 ،2(المسجلة من قبل الباحثين 
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كانت تعاني من حاالت عسر الوالدة بينما كانت  % 46بقرة وبنسبة حوالي  ) 75(     بينت نتائج الدراسة على أنه حوالي 

 الوالدات تعاني من الحالة وهذه النسب تكون عالية بالمقارنة مع ما وجده من أألبقار المتعددة % 36.7بقرة وبنسبة  ) 58(

في مزارع أبقار أنتاج  % 13 – 9والتي ذكروا أن نسبة الحالة تتراوح ما بين  )30،36، 10 ، 9(الباحثون في دراسات أخرى 

  . الحليب 

ٕكثرمن سنة واحدة في أحدى حقول تربية وانتاج الحليب في دراسة ال  )  37(      بينما كانت الدراسة مقاربة لما وجده الباحث 

في أألبقار المتعددة  وهذه يتطابق مع وجده  % 30بينما كانت النسبة  % 50من أن حاالت عسر الوالدة في أالباكير وصلت 

   % . 54.4على أن نسبة حاالت عسر الوالدة في أبقار الوالدة الواحدة تصل  ) 16( 

بة حدوث الحالة في أألبقار ذات الوالدة الواحدة مقارنة مع المتعددة الوالدات وهذا يتفق مع وجده      نالحظ ارتفاع نس

ارتفاع نسب حاالت الوالدات العسرة في دورة الحليب أألولى مقارنة مع الدورات  ) 9( حيث وجد الباحث  ) 29 ، 9( الباحثون 

جنين وصغر حجم مساحة حوض هذه أالباكير وبالتالي ازدياد فرص الالحقة  وقد يعزى سبب ارتفاع الحالة إلى كبر حجم ال

   ) .38،39(  ًأصابتها بالحالة 

     باإلضافة إلى سوء انتخاب العجالت وأالباكير حيث تكون أوزان هذه الحيوانات صغيرة وغير ناضجة جنسيا باإلضافة إلى 

   ) .41 ،40(انية من الوالدة تقديم تغذية غير متوازنة والتدخل غير المبرر في المرحلة الث

      قد يعزى ارتفاع عسر الوالدة في أبقار متعددة الوالدات إلى ارتفاع نسبة الذكور مقارنة باإلناث مما يؤدي ازدياد احتمالية 

   ) .38(  أإلصابة نظرا لكبر حجم الجنين في حالة المواليد الذكور 

ن أألبقار ذات الوالدة الواحدة كانت تعاني من أحتباس المشيمة وبنسبة حوالي بقرة م) 42(    وبينت نتائج الدراسة أن حوالي 

وهي مطابقة لما  % 20.7بقرة وبنسبة ) 33(بينما كانت عدد أألبقار المتعددة الوالدات التي تعاني من هذه الحالة  % 26

   ) .   12،17( وجده الباحثين 

ت الوالدة الواحدة وقد يعود ذلك إلى ازدياد حاالت عسر الوالدة في هذه أألبقار      بينت الدراسة ارتفاع الحالة في أألبقار ذا

 غير صحيح باإلضافة إلى احتمال التغذية الغير جيدة وأالعداد  ) 24 ،23(  المشيمة  باحتباس أإلصابةمما يزيد من مخاطر 

  ) .40 ،24 ،15(لهذه أألبقار في فترة الحمل مما يؤدي إلى نقص حاد في العناصر الضرورية في الوالدة  
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في أألبقار المتعددة الوالدات  وهي تقريبا مطابقة لما وجده  %  20.7 المشيمة بنسبة احتباس     أظهرت الدراسة حدوث حالة 

 المشيمة مع تقدم عمر الحيوان وازدياد دورات الحليب وهي مطابقة احتباسحاالت حيث سجلوا زيادة  ) 24 ، 11(الباحثين 

   ) .   14  ،9(لدراسات أخرى 

  )1(                                        جدول رقم 

  .شيمة المواحتباس      مقارنة بين أألبقار ذات الوالدة الواحدة و متعددة الوالدات من حيث نسبة عسر الوالدة ، 
 

  

                   

       

  

     

  

ع نسب المشاكل الرحمية  في أألبقار ذات الوالدة ارتفا) 2(أظهرت نتائج الدراسة الحالية وكما مبين في الجدول رقم   

من أألبقار ذات الوالدة الواحدة  تعاني من الحالة % 49بقرة وبنسبة  ) 74( الواحدة واألبقار المتعددة الوالدات حيث كانت 

ن النسب المسجلة من تعاني من الحالة وهي أعلى م % 30.3بقرة من األبقار ذات الوالدة المتعددة وبنسبة  ) 48( بينما كانت 

وجدت الدراسة ارتفاع اإلصابة في األبقار ذات الوالدة الواحدة مقارنة مع المتعددة الوالدات وقد  ) . 30 ،27 ،20(قبل الباحثين 

يعزى ذلك إلى ارتفاع  نسب عسر الوالدة في المزرعة نتيجة سوء انتخاب العجالت واالباكير باإلضافة إلى عدم أالهتمام 

 المشيمة في المزرعة مما يؤدي إلى احتباسأوقد يعود السبب إلى ارتفاع حاالت  ) .40، 16 ، 15(توازنة للقطيع بتغذية م

في دراسة في  ) 16( وهذه النسبة مطابقة لما وجده الباحث   ) 42( مضاعفات خطيرة في غياب برامج الرعاية التناسلية  

على  % 53.7و %  61.6اكل الرحمية في األبقار ذات الوالدة الواحـدة مزرعتين جنوب بغداد حيث وجد أن نسـبة حدوث المش

   % .   59التوالي بمعدل

  عدد األبقار الوالدات الطبيعية الوالدات العسرة احتباس المشيمة

42 75 87 

26%  46%   54%   

 والدة واحدة

162  

33 58 101 

20.7%  36.7%   63.3%  

  متعددة الوالدات

159  
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كانت نسبة اإلصابة في األبقار المتعددة الوالدات مرتفعة أيضا نسبيا و يعود ذلك إلى حالة االلتهابات الرحمية   

   )   .29 ، 20( ومشاكلها ترتفع مع تقدم العمر ودورات الحليب 

                                                 

  )2( جدول رقم 

  نسبة المشاكل الرحمية في كل من مواليد الذكور واإلناث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        العدد        العدد             العدد

    نسبة الذكور     نسبة اإلناث     نسبة المشاكل الرحمية

  

 عدد األبقار

           74       82       80  

         49 %     50.4%      49.6%   

  والدة واحدة

162 

           48       49        110     

        30.3 %      30.6%      69.4%   

  متعددة الوالدة

159  
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  أالستنتاجات

لوالدات بدون  فارق                    المشيمة في أبقار ذات الوالدة الواحدة والمتعددة اواحتباسارتفاع نسب حاالت عسر الوالدة  •

  .إحصائي يذكر

ارتفاع نسب المشاكل الرحمية في كال من أبقار الوالدة الواحدة والمتعددة  الوالدات خاصة في أبقار ذات الوالدة  •

  . الواحدة وبفارق إحصائي يذكر

 .مشيمة  اإلصابات أو المشاكل الرحمية ارتباط وثيق مع عسر الوالدة واحتباس الارتباط •
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