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ة لإلصابة بمرض ذات الرئة لدى ابقار الھولشتاین وتأثیرھا في إنتاج ئوراثیة المھیالالعوامل ال
  الحلیب في وسط العراق

  كره بیت اوادیس بغداسار                             انعام عبد الواحد نایف
  العراق –جامعة بغداد / كلیة الزراعة / قسم الثروة الحیوانیة 

  
  الخالصة

)) Pneumonia((س,,جال تع,,ود للعوام,,耙 المھیئ,,ة لإلص,,ابة ب,,ذات الرئ,,ة  ٥٢٢٦الدراس,,ة  ش,,ملت  
 ٢٠٠١ -١٩٩٨لدى أبقار الھولشتاین ف,ي محط,ة النص,ر لتربی,ة األبق,ار ف,ي قض,اء الص,ویرة للفت,رة م,ن 

س,جالً تḿ,ص إنت,اج الحلی,ب الكل,ي وط,و耙  ٢٠٤٦وھي تسلس耙 الوالدة ، سنة وموسم اإلصابة فضال عن 
 ±١٠.٧٣الḿط,,أ القیاس,,ي بم,,رض ذات الرئ,,ة   ±بل,,غ المتوس,,ط الع,,ام لنس,,بة االص,,ابة  . موس,,م الحلی,,ب

وقد تأثرت ھ,ذه النس,بة بص,ورة عالی,ة المعنوی,ة لتسلس,耙 ال,والدة وس,نة وموس,م اإلص,ابة وك,ان  %٠.٣٥
كغم وإظھر تسلس,耙 ال,والدة ، الحال,ة الص,حیة  ٢٤.٤٥±  ٤١٩٨.٧٥المتوسط العام إلنتاج الحلیب الكلي 

 耙لت,,أثیري س,,نة وموس,,م اإلص,,ابة ) ٠.٠٥ <أ (ن بل,,غ ـموس,,م الحلی,,ب ت,,أثیراً ع,,الي المعنوی,,ة ف,,ي حی,,وط,,و
كغ,م بینم,ا انḿف,ض االنت,اج ال,ى  ٤٣٤٨.١١تبین ان متوسط انت,اج الحلی,ب الكل,ي لالبق,ار غی,ر المص,ابة .

كغ,,م ل,,دى االبق,,ار المص,,ابة ب,,المرض ، ف,,ي ح,,ین بل,,غ المتوس,,ط الع,,ام لط,,و耙 موس,,م الحلی,,ب  ٤١٦٣.٠٠
) ٠.٠١ <أ (یوم,اً ، وت,أثر بتسلس,耙 ال,والدة ، س,نة اإلص,ابة والحال,ة الص,حیة بص,ورة معنوی,,ة  ٣٢٦.٧٤

ولم یتأثر بموس,م اإلص,ابة ، ول,وحظ ان اقص,ر ط,و耙 موس,م حلی,ب ك,ان ل,دى االبق,ار المص,ابة ب,المرض 
 المزید من الدراس,ات بḿص,وص ھ,ذا الم,رض واالم,راض إجراءلذا یتطلب ). یوماً  ٦.٥٦±  ٣١٣.٧٧(

) B.V(المشابھة لھ,ا وإج,راء تقی,یم لألبق,ار ذات المقاوم,ة العالی,ة لھ,ذا الم,رض م,ع تق,دیر الق,یم التربوی,ة 
  .للثیران واألمھات 

  
  المقدمة

تع,,د تربی,,ة ورعای,,ة ابق,,ار الحلی,,ب م,,ن االم,,ور االقتص,,ادیة المھم,,ة ل,,دى الم,,زارعین ف,,ي من,,اطق   
یب واللحوم بدرجة اساسیة والحص,و耙 عل,ى والدات متعددة من العالم لما لھا من مردودات من انتاج الحل

وان تربیة وتحسین االبقار وزیادة انتاجھ,ا م,ن الحلی,ب . منتظمة في ك耙 عام وطیلة وجودھا في المحطة 
وتتعرض ھذه االبق,ار ال,ى مش,اك耙 ص,حیة ت,نعكس عل,ى ادائھ,ا . ھو ھدف یطمح تحقیقھ ك耙 مربي ناجح 

قو耙 االبقار المنتج,ة للحلی,ب ومنھ,ا م,رض ذات الرئ,ة إذ یش,ك耙 الصحي والتناسلي وانتاجیتھا كذلك في ح
 ١٩٨٠،  Thomson(من امراض الجھاز التنفسي في قطعان الھولشتاین في الوالی,ات المتح,دة %  ٧٥

, Thomas رونو,,ḿر ، ت,,أتي اھمی,,ة ھ,,ذا ) . ١٩٨٢،  آ,,ḿس,,ائر لالم,,رض وم,,ن جان,,ب اḿ م,,ا یس,,ببھ م,,ن
ه اإلنت,اجي ویح,د م,ن دالقطیع ومردوت المصابة مما یقل耙 من حجم من الحیوانا أعدادفوق مادیة تتجسد بن

ف,,رص االنتḿ,,اب فی,,ھ لكاف,,ة المج,,امیع العمری,,ة فض,,الً ال,,ى زی,,ادة مع,,د耙 النب,,ذ المتب,,ع ، إذ بل,,غ ف,,ي دراس,,ة 
ویض,,اف الیھ,,ا الḿس,,ائر . م,,ن الحیوان,,ات المنب,,وذة بس,,بب ھ,,ذا الم,,رض % ٣.٦مع,,د耙 ) ١٩٨٣(النعیم,,ي 

ج,,م الحی,,وان والمعالج,,ات البیطری,,ة وك,,ذلك ض,,عف ح ج,,راءات الس,,یطرةاج والناجم,,ة ع,,ن تك,,الیف الع,,ال
  ).١٩٧٨،  Al-Sultan(          بسبب اإلصابة بالمرض مما یؤثر في سرعة نموه 

تھدف الدراسة الى تسلیط الضوء عل,ى االس,باب والعوام,耙 الم,ؤثرة ف,ي اإلص,ابة بم,رض ذات الرئ,ة ف,ي 
  .لیب الكلي وطو耙 موسم الحلیب واالصابة بالمرض األبقار وبیان العالقة بین انتاج الح

  
  ھوطرائقالبحث مواد 

اجری,,ت الدراس,,ة ف,,ي محط,,ة النص,,ر لتربی,,ة االبق,,ار التابع,,ة للش,,ركة المتح,,دة للث,,روة الحیوانی,,ة   
ای,,واء االبق,,ار ف,,ي حظ,,ائر مفتوح,,ة ی,,تم ) . ك,,م جن,,وب بغ,,داد ٥٠(المح,,دودة الواقع,,ة ف,,ي قض,,اء الص,,ویرة 

 ٤.٠٠ص,باحاً و  ٤.٠٠(ب والجاف,ة وت,تم عملی,ة الحل,ب بواق,ع م,رتین ف,ي الی,وم ḿصصة لالبقار الحل,وم
  .االمریكیة Bou Maticبوساطة محالب آلیة مزودة بشبكة حاسوب من انتاج شركة ) عصراً 

تتب,این التغذی,,ة م,,ن ع,,ام آلḿ,,ر وم,,ن فص,,耙 ال,,ى آḿ,,ر وحس,,ب م,,اتتوفر م,,ن الم,,واد العلفی,,ة ، فف,,ي   
االعالف الḿضراء والمتضمنة الذرة البیضاء والصفراء والجت وام,ا  فصلي الصیف والḿریف یتم تقدیم

  ف,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ي فص,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,لي 
  

   ٢٠٠٤مست耙 من رسالة ماجستیر للباحث الثاني 
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  ٢٤/٥/٢٠١٠وقبولھ  ١١/١١/٢٠٠٩تسلم البحث تاریخ 
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 lib adالش,تاء والربی,ع فتق,دم مḿ,الیط الش,عیر والبرس,یم ، ویك,ون تق,دیم االع,الف الḿض,راء بش,ك耙 ح,ر 
تقدیم السایلج وتبن الحنطة عندما یتعذر الحص,و耙 عل,ى االع,الف الḿض,راء ، وتتك,ون العلیق,ة  فضال الى
وتعط,ى . ة زھ,رة الش,مس وب,ذور القط,ن بس,م,ن النḿال,ة والش,عیر والحنط,ة وك Concentrateالمركزة 

كغ,م حلی,ب ، وتحت,وي العلیق,ة المرك,زة  ٢.٥ – ٢.٠/ كغ,م عل,ف  ١لالبقار الحل,وب عل,ف مرك,ز بواق,ع 
وتراع,,,ى المتطلب,,,ات  كغ,,,م ،/  ريمیكاك,,,ال ١.٦-١.٥وطاق,,,ة ) CP(ب,,,روتین ḿ,,,ام % ١٤ – ١٢ عل,,,ى

ن الرعای,,ة الص,,حیة والبیطری,,ة ف,,ي ھ,,ذه ا. لحیوان,,ات لغ,,رض اإلدام,,ة واألنت,,اج التغذوی,,ة لتش,,م耙 حاج,,ة ا
م المحطة تتبع برنامجاً وقائیاً من ḿال耙 نظ,ام ال,ر蔼 للمبی,دات ، إذ یب,دأ م,ن أی,ار حت,ى ایل,و耙 م,ن ك,耙 ع,ا

 耙,م,رة ك 蔼ارجیة ، إذ یتم الرḿلص من الطفیلیات الḿیوم,اً م,ع مراع,اة الفح,ص الس,نوي لالبق,ار  ١٥للت
ضد مرض الس,耙 م,ع فح,ص الض,رع للتأك,د م,ن س,المتھ م,ن االص,ابة كألتھ,اب الض,رع وتع,ز耙 االبق,ار 

ان,ت وی,تم تس,جی耙 الحال,ة المرض,یة س,واء ك. المصابة في حظی,رة الحیوان,ات المص,ابة لغ,رض المعالج,ة 
  :ḿفیفة او شدیدة في ك耙 فحص وقد تم حساب نسبة اإلصابة بمرض ذات الرئة بوساطة المعادلة التالیة 

  عدد الحیوانات المصابة                              
  ١٠٠×  ــــــــــــــــــــــــــــ=نسبة االصابة 

  مةعدد الحیوانات السلی+ عدد الحیوانات المصابة                  
الدراس,ة نح,و  ءالجوی,ة ف,ي العزیزی,ة والت,ي تبع,د ع,ن مك,ان إج,را ءتم االعتماد على سجالت ھیئة األنوا

كم إذ تضمنت المعدالت الفصلیة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبیة ḿال耙 فت,رة  ١٥
ئ,ة ل,دى األبق,ار ف,ي ألبراز تأثیرھا في إحداث اإلص,ابة بم,رض ذات الر ٢و ١الدراسة كما في الجدولین 

  .المحطة 
  

 耙العظمى والصغرى) م°(المعدالت الفصلیة لدرجات الحرارة  :)١(الجدو  

  السنوات
  )م°( درجات الحرارة الصغرى  )م°( درجات الحرارة العظمى

  الصیف  الربیع  الشتاء  الḿریف  الصیف  الربیع  الشتاء  الḿریف

١٩٩٨  
١٩٩٩  
٢٠٠٠  
٢٠٠١  

٣٣.٧  
٣٠.٠  
٣١.٧  
٣٣.٢  

١٧.٧  
١٨.٦  
١٧.٢  
١٨.٤  

٣٠.٢  
٣١.٦  
٣٠.٩  
٣١.٦  

٤٤.٥  
٤٤.٣  
٤٤.٨  
٤٤.٣  

١٧.٨  
١٧.٨  
١٦.٨  
١٦.٩  

٧.٠  
٧.٩  
٦.٥  
٧.٣  

١٦.٠  
١٦.١  
١٦.١  
١٦.٦  

٢٦.٩  
٢٧.٣  
٢٧.٥  
٢٦.٠  

耙٢٦.٩  ١٦.٢  ٧.١  ١٧.٣  ٤٤.٤  ٣١.٠  ١٧.٩  ٣٢.٩  المعد  
  

 耙المعدالت الفصلیة للرطوبة النسبیة  :)٢(الجدو(%)  
  الصیف  الربیع  الشتاء  الḿریف  السنوات
٣٢.٣  ٥٢.٠  ٧٢.٦  ٤٨.٣  ١٩٩٨  
٢٧.٦  ٤١.٦  ٦٩.٦  ٤٢.٦  ١٩٩٩  
٢٨.٣  ٤٤.٦  ٦٦.٦  ٤٨.٦  ٢٠٠٠  
٢٧.٦  ٤٨.٣  ٦٩.٦  ٤٤.٣  ٢٠٠١  
耙٢٨.٩  ٤٦.٦  ٦٩.٦  ٤٥.٩  المعد  

  
ḿضعت السجالت البیطریة وسجالت االنتاج لتحلی耙 احصائي وذلك اعتمادا على :  التحلیل اإلحصائي

واḿتبرت معنویة الفروق بین المتوسطات بوساطة اḿتبار ) ٢٠٠١( SASالبرنامج االحصائي الجاھز 
بقرة حلوب  ٢٠٤٦سج耙 عائد الى  ٥٢٢٦تم تحلی耙 ). ١٩٥٥،  Duncan(دانكن المتعدد الحدود 

تكرار االصابات بمرض ذات الرئة وشم耙 العوام耙 الثابتة ك耙 من تسلس耙 الوالدة ، السنة وحسب 
  :التالي الریاضي  األنموذجق وفاإلصابة وموسم 

 

  :إذ إن 
ijklkjiijkl eRSPY ++++= m
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Yijkl :  والدة  ١یشیر الى الص,فة المدروس,ة والت,ي تع,ود للبق,رة 耙,ذات تسلسi  وموس,م االص,ابةj  وس,نة
  .kاالصابة 

m : المتوسط العام.  
Pi  : ال,,والدة 耙,,تسلسi)i  =ع,,د السادس,,ة ض,,من المجموع,,ة واعتب,,رت ال,,والدات ب) ٦و.....،  ٣،  ٢،  ١

  .ةاالḿیر
Si :  موس,,م االص,,ابةj )ری,,ف -١ḿای"ال 耙الش,,تاء -٢" تش,,رین الث,,اني –ل,,و" 耙٣" ش,,باط –ك,,انون االو- 

  . "آب –حزیران "الصیف  -٤" مایس –آذار "الربیع 
Rk  : سنة االصابةk )k  =٢٠٠١ و ٢٠٠٠،  ١٩٩٩،  ١٩٩٨(  .  

eijkl : الھا في االنموذج الریḿالتي لم یتم اد 耙كافة العوام 耙والذي یت,وزع توزیع,ا طبیعی,ا اضي وھذا یشم
واجری,ت التع,دیالت التالی,ةعلى االنم,وذج الریاض,ي  . б2 eال بمتوسط یساوي صفر وتب,این ق,دره ومستق

  :والمستعم耙 في الدراسةالحالیة وھي 
عن,د دراس,ة ط,و耙 موس,م ) س,واء مص,ابة ب,ذات الرئ,ة او غی,ر مص,ابة(تم اضافة الحال,ة الص,حیة  –اوالً 

  . الحلیب
على طو耙 موسم الحلی,ب عن,د دراس,ة انت,اج الحلی,ب ) b(بعد اجراء ھذا التعدی耙 ثم اضافة االنحدار  -ثانیاً 

 Restricted Maximum Likelihoodاس,,,تعملت طریق,,,ة تعظ,,,یم االحتم,,,االت المقی,,,دة .الكل,,,ي 
)REML ( لتقدیر مكونات التباین.  
  

  النتائج والمناقشة
بلغ المتوسط الع,ام لنس,بة االص,ابة ب,ذات الرئ,ة : ئة لھا نسبة االصابة بمرض ذات الرئة والعوامل المھی

وجاءت ھ,ذه النس,بة اق,耙 مم,ا ،  )٣(جدو耙 الكما یتضح ذلك في  % ١٠.٧٣لدى االبقار في ھذه الدراسة 
وذلك لدى االبقار المحلیة ، وفي دراسة اḿرى ف,ي %) ١٣.٣(في العراق ) ١٩٨٤(توص耙 الیھ الزبیدي 

وق,د اع,زى ذل,ك ال,ى  من االمراض التنفسیة في ابقار الفریزی,ان ،% ٨٩.٤ المملكة المتحدة بلغت النسبة
وضع اعداد كبیرة من الحیوانات في مكان محدد مما سبب الى انتشار الم,رض فض,ال ال,ى س,وء التھوی,ة 

  . والتغذیة
  

 耙المھیئة إلصابة ±نسبة االصابة  :)٣(الجدو 耙طأ القیاسي للعوامḿالرئة ذات  األبقار بمرض ال(%)  
  الḿطأ القیاسي± نسبة االصابة   عدد المشاھدات  العوام耙 المؤثرة
  ٠.٣٥±  ١٠.٧٣  ٥٢٢٦  المتوسط العام
      تسلس耙 الوالدة

  a ٠.٣٥±  ١٥.٣٦  ٢٧٥٧  االولى
  b ٠.٨٣±  ٧.١٥  ٩٩٣  الثانیة
  bcd ١.٠٤±  ٤.١٨  ٦٢١  الثالثة
 bc ١.٣٢±  ٦.١٥  ٣٧٤  الرابعة
 cd ١.٦٤±  ٢.٩٠  ٢٤١  الḿامسة

 d ١.٦٥±  ١.٢٥  ٢٤٠  ة فأكثرالسادس
      سنة االصابة

٠.٨٠±  ٣٩.١٦  ١١٩٠  ١٩٩٨ a 
٠.٨٣±  ٥.٧٨  ١٠٨٩  ١٩٩٩ b  
٠.٩٨±  ٣.٦١  ٧٧٤  ٢٠٠٠ c 
٠.٧٢±  ٠.١٨  ٢١٧٣  ٢٠٠١ d 

     موسم االصابة
 d ٢.٥٥±  ٤.٧٠  ١٢٥٥  الشتاء
  ٣.٩٧b±  ١٣.١٥  ٧٦٠  الربیع
 c ٤.١١±  ٨.٥٦  ١٤٧٢  الصیف
 a ١.٠٩ ± ١٥.٨٧  ١٧٣٩  الḿریف

  .متوسط المربعات التي تحم耙 حروف متماثلة عمودیاً ولك耙 عام耙 التḿتلف معنویاً 
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، ) ٤الج,دو耙 ،(تأثرت نسبة االصابة بالمرض بتسلس耙 الوالدة بصورةعالیة المعنویة كما یظھر ذلك ف,ي 
 ث,م انḿفض,ت ھ,ذه% ١٥.٣٦وكانت اعلى نسبة اص,ابة ب,المرض عن,د ال,والدة االول,ى اذ وص,لت النس,بة 

عن,,د ال,,والدة السادس,,ة ف,,أكثر ، ویمك,,ن ان یع,,زى ذل,,ك ال,,ى ان الحی,,وان یتق,,دم العم,,ر % ١.٢٥النس,,بة ال,,ى 
  .یكتسب مناعة ضد المرض لذلك تزداد مقاومتھ للمسببات المرضیة

ال,,,ى  ٩.٩واش,,,ارت نت,,,ائج دراس,,,تین منفص,,,لین ب,,,أن نس,,,بة االص,,,ابةبالمرض تراوح,,,ت م,,,ابین 
ویمك,ن ) ٢٠٠٢،  Assieو  ٢٠٠١،  Ishmael(ل,ى الت,والي في الوالی,ات المتح,دة وفرنس,ا ع% ١٧.٠

القو耙 ان ھذه االḿتالفات تعود الى تباین الظروف الجویة الت,ي تع,ی蔼 فیھ,ا االبق,ار وال,ى اḿ,تالف انظم,ة 
في العراق أي ت,أثیر معن,وي لعم,ر البق,رة ف,ي ) ١٩٨٦(الرعایة الصحیة والبیطریة ، بینما لم یجد لطیف 

وذل,ك ب,إḿتالف الس,نة )  ٠.٠١ <أ(لف,ت نس,بة اص,ابة االبق,ار ب,المرض معنوی,ا االصابة ب,المرض ،  اḿت
)، 耙٤الجدو ( 耙١٩٩٨لع,ام% ٣٩.١٦الى تفشي االصابة بالمرض في االبقار بنس,بة  ٣ویظھر في جدو 

ویمك,,ن ان نع,,زي ذل,,ك ال,,ى زی,,ادة االھتم,,ام بالحال,,ة الص,,حیة  ٢٠٠١ف,,ي ع,,ام % ٠.١٨وانḿفاض,,ھا ال,,ى 
  .المقدمة لالبقار والمعالجات البیطریة 

    
 耙التباین المھیئة لالصابة بمرض ذات الرئة) : ٤(الجدو 耙تحلی  

  متوسط المربعات  درجات الحریة  مصادر التباین
 **٥.٨١١٤  ٥  تسلس耙 الوالدة

  **٤٦.٠٦٧٤  ٣  سنة االصابة

  **٢.١٦٦٩  ٣  موسم االصابة

  ٠.٠٦٤٧  ٥٢١٤  الḿطأ التجریبي
  )٠.٠١ < أ( **                                

  
ولق,د ح,دثت اعل,ى نس,بة ) ٤الج,دو耙 ، (كان تأثیر موسم االص,ابة بھ,ذا الم,رض ع,الي المعنوی,ة 

الج,دو耙 ، (بفص,耙 الش,تاء % ٤.٧٠وث,م انḿفض,ت ھ,ذه النس,بة ال,ى % ١٥.٨٧اصابة في موسم الḿریف 
و  Bohlenderوھ,,,ذه كان,,,ت ادن,,,ى المس,,,تویات ، وت,,,أتي ھ,,,ذه النتیج,,,ة متفق,,,ة م,,,ع ماتوص,,,耙 الی,,,ھ ) ٣

McCune )في الوالیات المتحدة ع,ن وج,ود ت,أثیر معن,وي لموس,م االص,ابة ف,ي نس,بة االص,ابة ) ١٩٨٢
  .بالمرض 
ع,ن المع,دالت الفص,لیة ل,درجات الح,رارة العظم,ى والص,غرى  ٢و  ١والمالحظ م,ن الج,دولین   

االمط,ار والرطوبة النسبیة عن وجود عالقة بنسبة االصابة ب,المرض لھ,ذه ال,درجات الحراری,ة وكمی,ات 
الس,,اقطة والمس,,ببة ارتفاع,,اً ف,,ي الرطوب,,ة النس,,بیة ف,,ي الج,,و ومش,,جعا ب,,دوره زی,,ادة ف,,ي نش,,اط  المس,,ببات 

  .الفیروسیة
الḿط,أ القیاس,ي ± بلغ المتوس,ط الع,ام  :انتاج الحلیب الكلي وطول موسم الحلیب والعوامل المؤثرة فیھا 

یوم,ا عل,ى  ١.٧٢±  ٣٢٦.٧٤كغ,م و  ٢٤.٤٥±  ٤١٩٨.٧٥ألنتاج الحلیب الكلي وطو耙 موس,م الحلی,ب 
، وقد تفوق انتاج الحلیب في الدراسة الحالیة عن نتائج دراسات سابقة اجریت ف,ي ) ٥الجدو耙 ، (التوالي 
، وقد یعزى ھذا االنتاج المرتف,ع للحلی,ب ) ٢٠٠٢و الدوري ، ٢٠٠١و لطیف ،  ١٩٩٩الدباغ ،(العراق 

والتغذویة والصحیة لالبقار ومالھا من االثار االیجابی,ة ف,ي  الى زیادة اھتمام المحطة من الناحیة االداریة
  . تحسین انتاجیة الحیوانات وكذلك الحد من الظروف البیئیة 

عن,د ابق,ار ) ٢٠٠١(أط,و耙 فت,رة م,ن نتیج,ة دراس,ة لطی,ف واما عن طو耙 موسم الحلیب ، فكان 
یوم,,,ا عل,,,ى  ٣٣١.٠و  ٣١٧.٧واللت,,,ان بلغت,,,ا ) ٢٠٠٢(ھولش,,,تاین فریزی,,,ان ومق,,,ارب لدراس,,,ة ال,,,دوري 

  .التوالي 
 耙موسم الحلیب والتي یعود اثرھ,ا ال,ى  ٦یتضح من الجدو 耙تالفات في انتاج الحلیب الكلي وطوḿبأن اال

المعنوی,ة ، ویالح,ظ م,ن جان,ب آḿ,ر ، ارتفاع,ا ملحوظ,ا ف,ي انت,اج الحلی,ب إذ تسلس耙 الوالدة كانت عالی,ة 
كغ,,م  ٤٣٧٧.٨٠حی,,ث بل,,غ ) تسلس,,耙 ال,,والدة الثالث,,ة (وص,,耙 اقص,,ى انت,,اج ف,,ي الموس,,م االنت,,اجي الثال,,ث 

كغم عند تسلس,耙 ال,والدة  ٤١٨٩.٧٠، ومن ثم ما لبث انḿفض بعد ذلك لیص耙 االنتاج الى ) ٥جدو耙 ، ال(
یمكن ان تعزى ھذه الزیادة الى تقدم عمر الحیوان وزیادة في الوزن م,ع تكام,耙 نم,و . ھا السادسة ومابعد

اجھزتھ ومنھا الجھاز اللبني والى اتساع قناتھ الھضمیة مما یسمح للحی,وان م,ن تن,او耙 كمی,ات كبی,رة م,ن 
  ) .١٩٦١رجب وعسكر ، (المواد العلفیة المركزة والḿضراء لسد حاجاتھ لألنتاج العالي من الحلیب 
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 耙٥(الجدو(:  موسم الحلیب ± متوسط المربعات 耙المؤثرة في طو 耙طأ القیاسي للعوامḿال)وانت,اج ) ی,وم
  )كغم(الحلیب الكلي 

عدد   العوام耙 المؤثرة
  المشاھدات

  الḿطأ القیاسي± متوسط المربعات 
  )كغم( انتاج الحلیب الكلي  )یوم( طو耙 موسم الحلیب

  ٢٤.٤٥±  ٤١٩٨.٧٥  ١.٧٢±  ٣٢٦.٧٤  ٢٠٤٦  المتوسط العام
        تسلس耙 الوالدة

 b ١٤.٩٣±  ٤١٦٩.٤٠  ab ٢.٩٣±  ٣٢٩.٥٦  ١٣٨٨  االولى
 ab ٦٥.٤٠±  ٤٢٢٢.١٠ ab ٤.٦٠±  ٣٢١.٦٧  ٢٤٤  الثانیة
  a ٨٠.١٢±  ٤٣٧٧.٨٠ ٥.٦٤ab±  ٣٢٠.٨٤  ٢٠٦  الثالثة
 ab ١١٤.٢٩±  ٤٢٠٦.٥٠  b ٨.٠٤±  ٣١٣.٦٩  ١٠٠  الرابعة
 c ١٥٦.٦٠±  ٤٠٢٢.٠٠ ab ١١.٠٢±  ٣٢٩.٢٠  ٦٥  الḿامسة

 b ١٩١.١٩±  ٤١٨٩.٧٠  a ١٣.٤٥±  ٣٤١.٠٥  ٤٣  السادسة فأكثر
        سنة االصابة

٦.٢٦±  ٣١٦.٣١  ٤٦٢  ١٩٩٨ c ٨٩.٠٦±  ٤٠٠٠.٩٣ c 
٧.١٦±  ٣٣٦.٢٤  ١٦٤  ١٩٩٩ b ١٠١.٧٨±  ٤١١٨.٣٧ bc 
٦.٥٤±  ٣٦٢.٦٩  ١٧٢  ٢٠٠٠ a ٩٣.١٦±  ٤٤٢٩.١٦ a 
٥.٤٠±  ٣٢٣.٨١  ١٢٤٨  ٢٠٠١ bc ٧٦.٨٧±  ٤٢٤١.٠٠ ab 

        موسم االصابة
 ٧٠.١٦ a±  ٤٢٧٤.٩٥ ٤.٣٩a±  ٣٣٢.٦٨  ٤٧٤  الشتاء
 ٨٠.٠٩±  ٤٠٥٣.٧٧ a ٥.٦٣±  ٣٣١.١٥  ٢٤٦  الربیع
 ٦٥.٤٧ b±  ٤٠٧٦.٣٦ a ٤.٦٠±  ٣٢٢.٤٣  ٦٠٦  الصیف
 ٦١.٨٩ a±  ٤٣٢٣.٩٢ a ٤.٣٥±  ٣٢٤.٨٨  ٦٨٣  الḿریف

        الحالة الصحیة
  b ٩٣.٣٥±  ٤١٦٣.٣٩  b ٦.٥٦ ± ٣١٣.٧٩  ٥٦١  مصابة

 a ٨٤.٩٩±  ٤٣٤٨.١١ a ٥.٩٨±  ٣٢٤.٦٧  ١٤٨٥  غیر مصابة
االنحدار على 
طو耙 موسم 

  الحلیب
    ٠.٢٧±  ٩.٢٩  

  
 耙موسم الحلیب وانتاج الحلیب الكلي :)٦(الجدو 耙المؤثرة في طو 耙التباین للعوام 耙تحلی  

درجات   مصادر التباین
  الحریة

  متوسط المربعات
درجات 

  متوسط المربعات  رةالحرا

  انتاج الحلیب الكلي    طو耙 موسم الحلیب
  **٦١٦٠٥.٦٠  ٥ **٢٥٧٤٩.٧٢  ٥  تسلس耙 الوالدة

 *٤٤٣٥٦١٨.٩٠  ٣ **٨٤٤٣٩.٧٩  ٣  االصابةسنة 
 *٥٥٨٠٤١٣.٧٠  ٣ ١٠١٢٨.٦٧  ٣  موسم االصابة
 **٨٩٠٣٨٨٦١.٨٠  ١ **٦٠٩٣٩.٥٨  ١  الحالة الصحیة
 **١٧٨٤٤٤٢٤٨٠.٠٠  ١      موسم الحلیب

 ١٥٧٣٢٩٠.٢٠  ٢٠٣٢  ٦٨٤٧.٧٢  ٢٠٣٣  لḿطأ التجریبيا
  ) .٠.٠١ <أ ** (    ) .٠.٠٥ <أ * (

  
یوم,ا ف,ي الموس,م  ٣٢٩.٥٦فكان التب,این واالḿ,تالف واض,حا إذ بل,غ  وفیما یḿص طو耙 موسم الحلیب ، 

یوم,,اً عن,,د الموس,,م الراب,,ع وث,,م ارتف,,ع مج,,ددا  ٣١٣.٦٩االنت,,اجي االو耙 وانḿف,,ض بع,,د ذل,,ك ووص,,耙 ال,,ى 
耙,,ال(یوم,,اً ف,,ي الموس,,م االنت,,اجي الس,,ادس ومابع,,ده  ٣٤١.٠٥ال,,ى  ووص 耙تتف,,ق نتیج,,ة ھ,,ذه ) . ٥، ج,,دو
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ولطی,ف  )١٩٩٩(ال,دباغ   ; ١٩٩٧،  Al-Cassyالدراسة من حیث التأثیر المعنوي مع دراس,ة ك,耙 م,ن 
 . )١٩٨٨(ودب,,دوب وزم,,الؤه  )١٩٨١( Saidو  Al-Rawiبینم,,ا اḿتلف,,ت عم,,ا توص,,耙 الی,,ھ  )٢٠٠١(

بالنس,بة ألنت,اج الحلی,ب الكل,ي وعالی,ة المعنوی,ة لط,و耙 ) ٠.٠٥ <أ (     س,نة االص,ابة معنوی,ا  كان ت,أثیر
وھنالك اḿتالفات واضحة في االنتاج عند الس,نین وان ادن,ى واعل,ى انت,اج ) . ٦ ، جدو耙ال(موسم الحلیب 

ي كم,ا یظھ,ر ذل,ك ف,) كغ,م ٤٤٢٩.١٦و  ٤٠٠٠.٩٣(على التوالي  ٢٠٠٠و  ١٩٩٨قد سجلتا في عامي 
البیئیة و التغذویة بین سنة واḿ,رى فض,ال ال,ى ت,وفر وھذا قد یعود الى اḿتالف الظروف ) . ٥ ،جدو耙ال(

وام,ا ع,ن .الرعایة الصحیة والبیطریة الكافیة في سنة وعدم توفرھا في سنة اḿ,رى بالمس,توى المطل,وب 
ان اط,و耙 واقص,ر موس,م  إذ نج,دطو耙 موسم الحلیب ، فكان االتجاه العام مم,اثال ألنت,اج الحلی,ب الكل,ي ، 

عل,,ى الت,,والي ، وق,,د یع,,ود ) یوم,,ا ٣١٣.٣١و  ٣٦٢.٦٩( ١٩٩٨و  ٢٠٠٠ألنت,,اج الحلی,,ب ك,,ان ف,,ي ع,,ام 
  .السبب في ذلك الى االرتباط الوثیق بین االنتاج وطو耙 الموسم 

وفیما یḿص موسم االصابة ، فلم یكن ل,ھ أي ت,أثیر معن,وي بالنس,بة لط,و耙 موس,م الحلی,ب ولك,ن 
، وق,د  )٦ ،ج,دو耙ال(كم,ا یظھ,ر ذل,ك ف,ي ) ٠.٠٥ <أ (عنوی,ة ف,ي انت,اج الحلی,ب الكل,ي ظھرت فروقات م

 ، 耙,,تلف,,ت ھ,,ذه النتیج,,ة م,,ع ماتوصḿالی,,ھ اDavid   وJames )ف,,ي قطع,,ان ماش,,یة الحلی,,ب ف,,ي  )١٩٩٦
الوالیات المتحدة عن عدم حصولھا على ایة فروقات معنویة في انتاج الحلیب الكل,ي ف,ي فص,و耙 االنت,اج 

ع,ن حص,و耙 اعل,ى انت,اج ف,ي موس,,مي الḿری,ف والش,تاء بینم,ا ك,ان ادن,ى انت,اج ف,,ي  ٥دو耙 ویوض,ح ج,، 
  .موسمي الربیع والصیف 

أظھرت نتائج ھذه الدراسة عن وجود تأثیر عالي المعنویة لحال,ة الحی,وان الص,حیة ف,ي ك,耙 م,ن 
المص,ابة ب,ذات ، إذ انḿف,ض االنت,اج عن,د االبق,ار ) ٦ ،ج,دو耙ال(الحلیب انتاج الحلیب الكلي وطو耙 موسم 

كغم عن المتوسط العام في ح,ین ك,ان االنت,اج مرتفع,ا ل,دى االبق,ار الس,لیمة بمق,دار  ٣٥.٣٦الرئتة بمقدار 
نج,د ان ط,و耙 موس,م الحلی,ب كغم ، ومن جانب آḿر ،  ٤١٩٨.٧٥كغم عن المتوسط حیث بلغ  ١٤٩.٣٦

یوم,ا  ٣٢٤.٦٧م,ن الم,رض  إذ بل,غ المتوس,ط ل,دى الحیوان,ات الس,لیمةھو اآلḿر تأثر بالحال,ة الص,حیة ، 
ویمك,ن ان یع,زى ھ,ذا .  )٥(الج,دو耙 یوما وھذا واض,ح ف,ي  ٣١٣.٧٧مقارنة باالبقار المصابة بالمرض 

االنḿفاض باالنتاج عند االبقار المصابة الى قلة ش,ھیة الحی,وان وض,عف قابلیت,ھ الجس,میة ، وق,د توص,لت 
بینم,ا  الحالی,ة ف,ي الوالی,ات المتح,دة نتیج,ة مماثل,ة للدراس,ةال,ى ) ١٩٨١( Foxو Rebhanنتیجة دراسة 

  . لدى ابقار الھولشتاین االمریكیة ) ٢٠٠٢( Gilbertعارضتھا نتیجة دراسة 
ی,وم وھ,ذا واض,ح ف,ي /كغ,م ٩.٢٩وبلغ معام耙 انح,دار انت,اج الحلی,ب الكل,ي عل,ى ط,و耙 موس,مھ 

 耙ال() ٠.٠١ <أ (، وك,ان ھ,ذا الت,أثیر ع,الي المعنوی,,ة ) ٥(ج,دو耙زی,) ٦ ،ج,دو 耙ادة ف,ي انت,,اج أي حص,و
. ی,,وم  ٣٢٦.٧كغ,,م عن,,د زی,,ادة ی,,وم واح,,د ف,,ي ط,,و耙 موس,,م الحلی,,ب والب,,الغ  ٩.٢٩الحلی,,ب الكل,,ي بمق,,دار 

) ٢٠٠١(لطی,ف و) ١٩٩٧( Al-Casseyجاءت ھذه النتیجة متفقة من حیث المعنویة مع دراسة ك耙 من 
  ) .٢٠٠٢(و الدوري 

القتھ,ا بإنت,اج الحلی,ب وط,و耙 لذا یتطلب اجراء المزید من الدراس,ات الت,ي تḿ,ص االم,راض وع
ألفض,耙 الثی,ران الت,ي تمتل,ك اعل,ى قیم,ة مقاوم,ة لھ,ذا الم,رض وك,ذلك  Rankموسمھ مع إج,راء ترتی,ب 

وم,ن جھ,ة ثانی,ة یمث,耙 نص,ف قطی,ع ، ) طلوق,ة(ألمراض اḿرى ذات العالقة بانتاج الحلی,ب ، ألن الث,ور 
انتش,,اره ف,,ي القطی,,ع وتلق,,یح  وعالج,,ھ بالس,,رعة منع,,ا م,,ن یج,,ب العم,,耙 عل,,ى التش,,ḿیص المبك,,ر للم,,رض
  .الموالید الصغیرة ضد المرض لزیادة مقاومتھا 

  
NON-GENETIC FACTORS THAT PREPARATED PENEUMONIA 
INCIDENCE IN HOLSTEIN CATTLE AND THEIR EFFECT ON 

MILK-PRODUCTION IN THE MIDDLE OF IRAQ 
Garabed A. Baghdasar                         Annam A. Naif 

College of Agri. / Univ. of Baghdad /Dept. of Animal Recourse,Iraq  
  

ABSTRACT  
 Statistically analyzed 5226 records for factors preparated pneumonia 
incidence which were parity , year and season of incidence with 2046 records 
refer to total milk production (TMP) and location period (LP) were collected 
during 1998 to 2001 on Holstein cows at Al-Nasr Dairy Cattle Station near to 
Al-Soueria . The over all mean for the % of pneumonia among cows was 
10.73% and affected high significantly by parity, year and season. The over all 
mean ± SE for TMP was 4198.75 ± 24.45 kg which significantly (p <0.01) 
affected by parity , incidence and lactation ion period , while it was (p<0.05) 
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for year and season of incidence. The TMP for healthy cows was 4348.11 ± 
84.99 kg while the production reduced to 4163.39 ± 84 kg in those infected 
cows. The over all mean ± SE for LP was 326.74 ± 1.72 days and this was 
affected highly significantly by parity , year and case of disease but did not 
affected by season  of incidence so as a shorter LP for infected cows was 
313.77 ± 6.56 day and increased to 324.67 ± 5.98 days in healthy cows . So، we 
need to do more studies for this disease and  do a genetic evaluation for higher 
resistance cows. 
 
Part of M.Sc. thesis for second author. 

  
  لمصادر ا

مجل,,ة . مظ,,اھر األداء التناس,,لي ألبق,,ار الفریزی,,ان ف,,ي وس,,ط الع,,راق . ) ١٩٩٩ (.اغ ، ف,,واز عب,,د الوھ,,اب ـالدب,,
 . ٥٩-٥١: ) ٦ ( ٤العراقیة ،  الزراعة

تأثیر االجھ,اد الح,راري ول,ون الف,روة االس,ود واالحم,ر عل,ى بع,ض .  )٢٠٠٢(. الدوري ، ظافر شاكر عبد هللا 
 .اه ، كلیة الزراعة ، جامعة بغدادأطروحة دكتور. ھولشتاین فریزیان في العراق مظاھر اداء ابقار ال
في االبق,ار دراسة حو耙 العز耙 الجرثومي والتغیرات المرضیة لذات الرئة .  )١٩٨٤(الزبیدي ، عماد عبد حسن 

 . رسالة ماجستیر ، كلیة الطب البیطري ، جامعة بغداد . 
راس,,ة تحلیلی,,ة للص,,فات االنتاجی,,ة التناس,,لیة واس,,باب االس,,تبعاد عن,,د ابق,,ار د.  )١٩٨٣.(س,,الم عثم,,ان النعیم,,ي ، 

 . رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة الموص耙 . الفریزیان في العراق 
إنتاجی,ة الحلی,ب . )١٩٩٨(. دبدوب ،  سفیان عزیز ، عبد الزھرة ، سعد ناصر ، عدنان ḿضر وابراھیم نج,دت 

: ) ٣ ( ٢٠  اع,,ة الراف,,دین ، مجل,ة زر. یزی,,ان والمض,ربة ف,,ي ش,ما耙 الع,,راق ف,ي االبق,,ار الش,رابیة والفر
١٩٢-١٧٥  . 

الطبع,ة الثانی,ة ، . انت,اج الل,بن ف,ي االبق,ار والج,اموس .  )١٩٦١(. رجب ، محمد توفیق وعسكر ، احمد عس,كر 
 . دار النھضة العربیة ، القاھرة 

 .الطبعة االولى. وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  .الطفیلیات البیطریة . )١٩٨٦(. لطیف ، ḿلی耙 ابراھیم 
دراسة العوام耙 الوراثیة وغیر الوراثی,ة عل,ى بع,ض الص,فات االنتاجی,ة والكف,اءة .  )٢٠٠١(. لطیف ، وفاء یدام 

 .رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد . التناسلیة لدى ابقار الفریزیان في العراق 
  . ٢٠٠١و  ٢٠٠٠،  ١٩٩٩،  ١٩٩٨یة العراقیة ، السجالت ھیئة االنواء الجو
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