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 الخالصة

( العربٌه ، الهجٌنه والثوروبرٌد ) فرسا من سالالت مختلفه (  257)الدراسه على شملت 

أجرٌت الدراسه الحالٌة فً نادي الفروسٌه فً العامرٌه  .سنه (  14 -4) وتراوحت اعمارها بٌن 

 . الواقعتان فً أطراف بغداد،زرعه اللٌث لتربٌه الخٌل الخاصه وم

 فوت الصوتٌه عبر المستقٌم معتقنٌه الموجات  امستخدبا تم تشخٌص الحمل فً االفراس

واعتبر ٌوم أخر   ٌوم بعد التسفٌد ( 40  -10)خالل الفترة (  5MHz)مجس مستقٌمً ذو تردد 

المعاٌٌر المستخدمة لتحدٌد كفاءة هذه التقنٌه كانت الدقه ، الحساسٌه .تسفٌد هو ٌوم الصفر 

 .والخصوصٌه

على % 96.2و %  91.2 ،%94.7كر لتشخٌص الحمل كانت نتائج المعاٌٌر السابقة الذ

فً حٌن بلغت نتائج هذه المعاٌٌر أعلى قٌمها خالل الفترة .ٌوم (  40 -10)التوالً خالل الفترة 

كما أشارت . ،على التوالً %  100و % 95.2، % 97.8ٌوم بعد التسفٌد حٌث بلغت (  35 -31)

بٌن الحساسٌه وفترات الفحص المختلفة بعد ( P< 0.01) النتائج الى وجود فروقات معنوٌه عالٌه 

التسفٌد ، أال أنه لم ٌظهر أي فرق معنوي بٌن كال من الدقة والخصوصٌة من جهة وبٌن مدة 

 .الفحص بالموجات فوت الصوتٌه بعد التسفٌد من جهة اخرى 

أشارت الدراسه الى أرتفاع عدد األفراس المسفدة خالل فصل الربٌع مقارنه باالشهر 

بٌن أشهر السنه وعدد األفراس المسفدة (  P < 0.01)الخرى مع وجود فارق معنوي عالً ا

 . ؛وغٌاب المعنوٌه بالنسبة لفترة االضاءة واالشهر 

حدثت قبل % ( 46.2،  13/  6) وبٌنت الدراسه أن اغلب حاالت هالك الجنٌن المبكر 

بٌن هالك الجنٌن المبكر وفترة (  P < 0.05)الٌوم االربعٌن من الحمل مع فارق معنوي منخفض 

(  35 – 31)اظهرت نتائج الفحص بالموجات فوت الصوتٌه للحوٌصله الجنٌنٌه أن فترة . الحمل 

وأخٌرا ، كانت نسبة الحمل فً . ٌوم من الحمل هً االعلى دقة مقارنة بفترات الحمل االخرى 

 >P)وجود فارق معنوي عالً مع ( فصل الربٌع ) اعلى قٌمها خالل شهر اذار ولغاٌة حزٌران 

 . بٌن األفراس الحامل وغٌر الحامل وأشهر السنه (   0.01



نستنتج من الدراسه الحالٌه أن أستخدام تقنٌه الموجات فوت الصوتٌه عبر المستقٌم 

لتشخٌص الحمل فً األفراس ٌعد طرٌقه سرٌعه التقدٌر وموثوقة فً الظروف الحقلٌه ومن الفترة 

 .ا من الحمل فصاعداواحد وثالثون ٌوم

 


