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 صخالمل

 

ة من تجمعات الجاموس، إذ شملت مناطق الفضيلة والمعامل وأبو غريب أنجزت هذه الدراسة في مدينة بغداد وعند خمس مناطق مختلف

 021، وتم  جمع بيانات مربي الجاموس عن طريق االختيار العشوائي، حيث كان عدد المربين 2102-2102والتاجي وبوب الشام خالل عامي 

رأس للمربي الواحد. أستخدم البرنامج  211الى  2ا بين رأس، وأن حجم الحيازة تراوح م 1222مربيا للجاموس وبعدد كلي من الحيوانات بلغ 

لغرض التحليل اإلحصائي لهالكات )النفوق( المواليد عند عمر أقل من سنة ومن سنة الى سنتين ، لدراسة تأثير جنس الحيوان  SAS اإلحصائي

( في نسبة المواليد الهالكة من 1.10عالي المعنوية )أ>والمنطقة )الموقع( في نسبة الهالكات )النفوق(. أتضح أن لجنس الحيوان الهالك تأثيرا 

 22.22الذكور واإلناث في جميع المناطق التي شملتها الدراسة، إذ سجلت أعلى نسبة هالكات في الذكور واإلناث عند منطقة مجمع الفضيلية  )

( على التوالي. أما تأثير الموقع، 2.21و%  3.11) ( على التوالي وان ادني هالكات كانت في منطقة بوب الشام وعلى نفس النسق %  23.03و

)اذ كانت هالكات اإلناث هي ضعف هالكات الذكور  (1.12 <)أ فلم يظهر التحليل اإلحصائي فروقات معنوية سوى عند منطقة ابو غريب

عنويا في الحيوانات الهالكة من العجول (على التوالي. أما نسبة الهالكات بعمر سنة الى سنتين، فلم يكن تأثير المنطقة م % 02.23و  21.20)

( لدى الذكور واإلناث، إذ سجل أعلى 1.10( ولكن تاثير جنس الحيوان معنويا )أ> 1.12والعجالت  باستثناء منطقتي الفضيلية وابو غريب  )ا>

و 3.02يالحظ في منطقة بوب الشام )  ( عند الذكور واإلناث على التوالي، بينما أدنى هالك% 22.13و  22.12نسبة هالك في منطقة الفضيلية)

(عند الذكور واإلناث على التوالي.  أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك فروق عالية المعنوية في النسب المدروسة باختالف المستوى % 3.27

اختالف المنطقة. ونظرا لصعوبة التعليمي للمربين وعند جميع مناطق الدراسة، وقد اختلفت النسبة األكبر من المربين في مستواهم التعليمي ب

لب  الحصول على المعلومات من المربين عن أسباب الهالك والعمر عند هالك الحيوان وعمر أمهاتها )أو تسلسل الوالدة( وفصل الوالدة، لذا يتط

ليتسنى للباحثون اجراء المزيد االمر أنشاء محطة أبحاث متخصصة لتربية الجاموس تتضمن سجالت لالداء االنتاجي والتناسلي والحالة الصحية 

 .من الدراسات بهدف تطوير وتحسين اداء هذا الحيوان ومعرفة االسباب الحقيقية للهالك مع توفير العالجات الفعالة

 الهالكات )النافق(، الجاموس، األداء التناسلى واألنتاجى. كلمات داله:
 

 ةمقدمال

 
التيي خسيائر وس العقبة الكبيرة في ازدهار وتطور الثروة الحيوانية فيي أ  بليد، وأن الفي قطيع الماشية والجام)النافق( تشكل الهالكات 

يكيون خيارس سييطرة  واألخيرميا اتبيع التعليميات الصيحية  إذاتنجم عنها تقع على عاتق المربي، فقسما منها يمكن تفاديها والتقليل مين أثارهيا 

 المربي.
تسلسيل اليوالدة وجينس الموليود وحجيم القطييع و ها عالقية بهيالك العجيول كفصيل وسينة اليوالدةهنالك العديد من العوامل غير الوراثية التي ل

تلعب دورا كبيرا في حيدوث الهالكيات  بأن الذكورحديثة الوالدة، )الذكور( ول الماشية جوسوء التغذية. أبرزت مجموعة من البحوث لدى ع

(. ولكن نتائج أحدى الدراسيات 0132وزمالؤه،  Van Der Mayو  Greene ’0132و  Vilva ،0133و  Lindstromمقارنة باإلناث )

( تبقييى ثابتيية بييين الجنسييين فييي حاليية إهمييال أوزان المواليييد عنييد والدتهييا Viabilityتوصييلت بييان الفروقييات فييي قابلييية الحييياة أو النمييو )

(Lindstrom  وVilva ،0133 .) 

تحديدا تعتبر من العوامل المباشرة في التأثير السلبي لشدة االنتخاب المزميع تطبيقهيا  ( لدى الحيوانات الصغيرةLivabilityأن قابلية الحياة )

  (.0122، هوزمالؤ Magidمما يؤثر في حجم القطيع المستقبلي عند ماشية اللحم ونسبة االستبدال في ماشية الحليب )

(، وأن الميدة مين اليوالدة اليى عمير Cockrill ،0137) % 22سنوات عمرا بي   2وقد قدرت نسبة الهالكات عند الجاموس من الوالدة لغاية 

( فيي دراسيتهما 0123) EL-Itribyو  Asker ثالثة أشهر تكون حرجة جدا في أحيداث الخسيائر. أشيار كيل مين أولستة أشهر السيما عند 

اليوالدة علييى التييوالي.  مين الهالكييات تحيدث فييي أول وثيياني وثاليث شييهر مين بعييد % 1.2و  27و  77.2عليى الجيياموس المصير  ان نسييبة 

وأيضا تشيير نتيائج األبحياث اليى أن طيول فتيرة الحميل ليف تيأثير فيي قابليية الحيياة وان إميراض الجهياز الهضيمي والتنفسيي يعتبيران السيببان 

 العجول.  الكهلالرئيسيان 

ال التحسيين اليوراثي فيي القطيييع يؤكييدون ان الهالكيات تقليل مين مجييتربييية وتحسيين الماشيية والجياموس  اختصاصييأن معظيم العياملين فيي 

ت فيي الجياموس المصير  تقتيرب مين ( أن نسيبة الهالكيا0123)وزمالئية  Shahin وتؤخر من فرص برامج التحسيين ونجاحهيا. وأوضيح 

 من مجمل الخسائر في القطيع وذلك بسبب أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي والتي كالهما عالقة بسوء اإلدارة ويمكن تقليصيها اليى 32%

Baghdasar (0117 )و  Jumaلعييل دراسيية  والتغذييية والمسيياكن المالئميية واالهتمييام بالصييحة العاميية. ةالكفييوءحييد كبييير ميين خييالل االدارة 

، بينميا أشييار % 7.3بعيد اليوالدة بيي   األولييىأشيهر  2الدراسية الوحييدة التييي اهتميت بالهالكيات فييي الجياموس العراقييي وقيدرت نسيبتها خييالل 

McDowell (0132 ) أميا بالنسيبة  .%22حقال للجاموس الهنيد ، أن الهالكيات بعمير شيهرين كانيت مرتفعية جيدا ووصيلت اليى  22وعند

المحليي وخيالل  xالفريزييان خليي   ( بأنهما قدرا نسبة الهالكيات ليدى مضيرب 0122) Jumaو  Kassirالمضربة، نجد في دراسة  لألبقار

 .% 71.3ل ثالثة أشهر بلغت مع حدوث خسائر ضمن أو % 2.2سنة من العمر كانت 
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الهالكيات فيي عمير أقيل مين سينة ومين سينة اليى سينتين عنيد نسيب أن الهدف من الدراسة الحالية هو معرفية تيأثير الموقيع )المنطقية( وإيجياد 

 عجول وعجالت الجاموس في مدينة بغداد وتحديدا في خمس مناطق مختلفة منها.

 

 ق العمل طر لمواد وا

 
مختلفة من مناطق  زيارات ميدانية الى مربي الجاموس فيمن خالل  2102و  2102خالل عامي دينة بغداد وتم أجراء البحث في م

 1222للجاموس وبعدد كلي بلغ  مربيا 021 وكان عدد المربينالفضيلية والمعامل وابو غريب والتاجي وبوب الشام،  العاصمة إذ شملت

توزيع أعداد   الجاموس ونسبها حسب المناطق الخمسة يوضح  (0)والجدول احد رأس للمربي الو 211-2جاموسة وبحيازة تراوحت من 

 من مدينة بغداد.

 
 أعداد ونسب الجاموس المشمول في عينات البحث لخمس مناطق مختلفة في بغداد .(0)جدول 

 

 المنطقة

 

 عدد المربين

 الجاموس الحلوب الجاموس الكلي

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 77.10 2221 22.20 2121 22 فضيليةال

 22.32 231 00.01 0122 20 المعامل

 23.20 772 02.27 0022 21 أبو غريب

 20.21 223 2.33 200 02 التاجي

 71.20 22 0.21 021 01 بوب الشام

 % 70.02 2212 %011 1222 021 المجموع

 
في ( نطقة)المالموقع  تأثير اسةدرل، عشوائية في االختيار للمربين انتلقد تم أعداد استمارة استبيان خاصة حول تربية الجاموس وك

هالكات الجاموس وعند مجموعتين عمريتين، أولهما بعمر أقل من سنة ومجموعة من سنة الى سنتين عمرا، مع المستوى التعليمي  إعداد

 ، ابتدائية ، متوسطة وثانوية. لمربي الجاموس في المناطق المشار إليها أعاله وحسب خمس فئات: أمي ، يقرأ ويكتب

 :التغذية

موقع لموقع تبعا لتوفر المواد العلفية وامكانيية المربيي الماديية عليى شيراء الميواد العلفيية  من موسم الى أخر ومنالحيوان تختلف تغذية 

اليى حيد كبيير والتيي كانيت ذ  من علف أخضر والنخالة )السحالة( والتيبن )قيا الحنطية والشيعير( واليذ  كيان متشيابها فيي أغليب المنياطق 

واحيدا او اكثير مين كيل مين البرسييم والجيت والشيعير واليذرة  األخضيريشمل العليف وكان   الدراسة الحالية.ناطق نوعية رديئة في بعض الم

ديم عليف مركيز للجياموس الحليوب ونيادرا ماشياهدنا تقيكغيم(  2كغم يوميا فضال عن التبن مع النخالة ) 02- 01البيضاء وتقريبا يقدم بحدود 

 لهذه الحيوانات.

 االدارة:

يبيرد جسيمف مكيان تربيية الجياموس لكيي مربي الجاموس نظام التربية المفتوح، إذ يسمح للجاموس بالخروس الى النهر القريب مين يتبع 

تميد عليى قدرتيف الماديية على مدار السنة وتحديدا في أشهر الصبف الحار أو التمرغل في الوحل، ومقدار ما يمتلكف المربيي مين الجياموس يع

أو  2صيباحا و  2أو  2يتبع نظام الحلب اليدو  وتجرى عادة عمليية الحليب ميرتين يومييا )السياعة في شراء الحيوانات والتوسع في التربية. 

تنيياول واحيانييا تحلييب مييرة واحييدة عصييرا، وتتييرك المواليييد حديثيية الييوالدة مييع امهاتهييا لفتييرة تزيييد عيين اسييبوع لغييرض ميين بعييد الظهيير(  7

السرسوب. تتم عملية التحنين مين خيالل ادخيال الموالييد فيي قاعية او المسياحة المخصصية للحليب وبعيد رضياعة العجيل ألحيد االربياع تبيدء 

 عملية الحلب اليدو .

ب حالية الشيبق اإلناث بصورة مستمرة في الحقيل وذليك بسيبحتفاظ بثور واحد لتسفيد الالء المربين وباؤيتبع التلقيح الطبيعي للجاموس لدى ه

 الصامت في الجاموس.

 :األمراض والصحة الحيوانية

بين  اإلصابةولكن تختلف قابلية  األخرىوالطفيليات التي تصيب الجاموس هي ذاتها التي تصيب الماشية  اإلمراضأن 

وقد ضررا لها. في الجاموس مقارنة بالماشية أو قد تكون أقل انتشاراالجاموس والماشية، إذ أن بعض األمراض تكون أقل 

قتصادية وأضرار كبيرة الى أمراض وبائية أدت الى خسائر اتعرض الجاموس في هذه المناطق وباقي الجاموس في العراق 

( أو ما يعرف بمرض القدم والفم الفيروسي المسبب في أعداد كبيرة من FMDالسيما مرض الحمى القالعية ) دولةلللمربين وا

ك يصاب الجاموس بالتهاب الرحم التناسلي والتهاب الرحم القيحي مما يؤثر كثيرا في الكفاءة النفوق وانخفاض اإلنتاس وكذل

 التناسلية إلناث الجاموس.

صف ثمانينات القرن الماضي تم جلب قطيع من الجاموس الهند  المصاب بالطاعون تالى أن في من اإلشارةوتجدر 

 FAO إحصائياتوحسب ألف رأس منها  03والذ  قضى على البقر  وبدون أجراء فحص طبي مما سبب وباء الطاعون 

عن طريق الحليب ومشتقاتف الذ  مصدره الجاموس هو مرض  اإلنسانكما أن هنالك مرض أخر ينتقل الى  .0122بعام 

 وكانت 2112أجرتها الشركة العامة للبيطرة عام مسببا حمى مالطا ، وهنالك إحصائية حديثة ( Brucellosisالبروسيلوسس )

كما قد (. 2112)الساعد ،  % 02الى  02.2نسبة المرض في الجاموس تتراوح مابين ان في حين  % 0.2نسبة اإلصابة 

  .اإلجهاض( مع حاالت من Mastitis( والتهاب الضرع )HSبعفونة الدم النزفية )يصاب الجاموس 
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دات األهلية تعمل على تقديم الخدمات ونظرا لتوفر المستوصفات البيطرية الحكومية المنتشرة في العاصمة والعيا 

والى بعض من العمليات الجراحية اليومية البيطرية للمربين وتقليل اإلصابة باإلمراض مع حملة اللقاحات التي تقدم مجانا 

 أحيانا.

 :اإلحصائيالتحليل 

 نسبة الهالكفي طقة )الموقع( المنثير ألدراسة تStatistical Analysis System  -SAS (2010 )لبرنامج اإلحصائي ا استعمل

مع توزيع  االولى سنة او اقل والثانية من سنة الى سنتان الجاموس وعند مجموعتين عمريتين مختلفتينعجول وعجالت في  )النفوق(

، يقرأ  : أميكل من  المربين حسب المستوى التعليمي لكل منطقة من المناطق الخمسة في مدينة بغداد، إذ شمل المستوى التعليمي على

في للهالكات لمقارنة الفروق المعنوية بين النسب المئوية ( Test -2χمربع كا  ) اختبارأستعمل . ويكتب ، ابتدائية ، متوسطة وثانوية

 المواقع الخمسة المدروسة.

 

 النتائج والمناقشة

 

ليم تكين  األخيرى واألمياكن( فقي  فيي منطقية أبيو غرييب 1.12دلت نتائج الدراسية الحاليية عليى أن للموقيع )المنطقية( تيأثيرا معنوييا )أ>

(، إذ يالحظ تماثيل أعيداد الهالكيات ليدى موالييد العجيول والعجيالت ولغايية السينة فيي 2الهالكات بعمر أقل من سنة )جدول نسبة معنوية في 

فكانيت مرتفعية جيدا  واإلنياثالهالكيات عنيد اليذكور نسيبة وتقارب أعيدادها. أميا عين الفيروق الموجيودة فيي حيث المعنوية  منباقي المناطق 

 كبيرا بهالك الحيوانيات بعمير أقيل مين سينة فيي منطقية الفضييلية  ارتفاعا( 2(، إذ يتبين من جدول )1.10وذات فروقات عالية المعنوية )أ>

كبييرة  إعيدادعليى التيوالي. وقيد يعيزى ذليك اليى وجيود %  5.60و  7.09بالمقارنة مع منطقة بوب الشيام  ناث إ  % 37.17ذكرا و 36.23

فيهيا وميع مجميوع  األميية( فضال عن تفشيي 0)مجمع كبير لمربي الجاموس( كما يظهر ذلك في جدول ) األولىالحيوانات بالمنطقة من جدا 

غريييب كانييت نسييبة األميييين  أبييوبينمييا فييي منطقيية  % 22الييى ييية تصييل نسييبتهم تقريبييا علييى االبتدائ نحاصييليالوالكتابيية وميين يعييرف القييراءة 

 (.7منخفضة وتظهر فروق عالية المعنوية فيها )جدول 

أشيهر األوليى بعيد اليوالدة تتيراوح ميابين  2( بأن الهالكات في عجول الجياموس بمنطقية األهيوار بعمير 0137) Cockrillوقد اوضح 

أشيهر  2( أن نسبة الهالكات في عجيول الجياموس المصير  فيي منطقية محلية موسيى وبعمير 0130) McDowell. والحظ %21الى  21

 وأن هذه النسبة مماثلة في كل من الهند والباكستان وايطاليا. %21األولى تصل الى 

ا القطاع وعدم المواكبة نسبة األمية المرتفعة في دراستهم يعكس تخلف هذاكد بان ( 2100األنبار  وزمالؤه )نجد ان من جهة أخرى، 

( فيي دراسيتف اإلرشيادية مين أن المسيتوى 2112، وكيذلك أفياد الحميداني )ليى واقيع تربيية الجياموس فيي العيراقمما سيؤثر عللتطور العلمي 

  .المعرفي لدى مربي الجاموس وتحصيلهم الدراسي عالقة وطيدة في ميدان تطوير وتحسين اإلنتاس لدى الجاموس العراقي

فيي نسيبة الهالكيات قيي المنياطق بيين الجنسيين إذ ليم تكين هناليك فيروق معنويية  ،سينة 2-0عمر بالهالكات نسبة ( 2الجدول )يتضح من 

تكييف الحيوانيات اليى وهيذا قيد يعيود  .( فيي منطقتيي الفضييلية وابيو غرييب 12.1المعامل والتاجي وبيوب الشيام فيي حيين كانيت معنويية )ا>

( % 7.54و  7.12العمر، مما قلل عدد الهالكات بالرغم مين أن أقيل هيالك يظهير فيي منطقية بيوب الشيام )بتقدم  يزدادومالئمتها في العيا 

ويمكين أن نعزيهيا اليى أيضيا  واإلنياثالذكور لدى  % 38.07و  28.06ت النسبة ، إذ كانعلى التوالي مقارنة بالفضيلية واإلناثعند الذكور 

ضيمن المنياطق الميذكورة أنفيا  واإلنياثد أن الفروقيات فيي أعيداد الهالكيات ليدى اليذكور من ناحيية أخيرى، نجي صغر حجم العينة المدروسة.

( وكانت الهالكات لدى اإلناث بهذا العمر أكبر مما لدى الذكور بأستثناء منطقة ابو غريب فكانيت معكوسية، 1.12>)اأظهرت فروق معنوية 

بالعجالت من الناحية التغذوية والعالجية ولوجود الوعي التعليميي فيي المنطقية،  أقل مما يعود اهتمام المربين الشديد باإلناثأ  أن الهالكات 

( فيي دراسيتف عليى جياموس ماليزييا، بيان الهالكيات ليدى العجيول 0137) Cockrill أوضيح .أكثير مين اليذكور باإلنياث اهتمامهمبأن يكون 

  الغابات. منطقة للجاموس الذ  تتم تربيتف مقارنة في ر كون اهتمامهم أكبوأن المربين في القرى ي % 71-2الصغيرة تتراوح مابين 

في كافة المنياطق التيي يربيى فيهيا الجياموس ميع تسيجيل  وأسبابهانوصي بأجراء دراسات شاملة عن الهالكات وعلى ضوء هذه النتائج 

الهالكيات فيي الجياموس  أسيبابوتشيخيص ويية غذتعيالج المشياكل التناسيلية والت أبحياثمحطة  إنشاءعلى  والتأكيدمعلومات أكثر دقة وعلمية 

 ،اليذ  الييزال يعياني مين اإلهميال أكبير بالجياموس اهتميامالمختلفية بهيدف الحصيول عليى توصييات مين شيأنها تحقييق  األعمارعند العراقي 

 .واقع هذا الحيوان المهم اقتصاديانهوض بلل

 

 اقل من سنةوبعمر مس مناطق مختلفة في بغداد عدد المربين والنسبة المئوية لهالك الذكور واالناث في خ (.2)جدول 

 عدد المربين المنطقة
 نسبة الهالكات %

 مستوى المعنوية
 اإلناث الذكور

 Ns o.334 37.97 36.25 22 ضيليةالف

 NS 0.915 21.41 25.85 20 المعامل

 *4.252 20.61 12.87 21 أبو غريب

 NS  0.589 15.21 17.96 02 التاجي

 NS 0,561 5.06 7.09 01 بوب الشام

 --- **11.537 **3281. --- قيمة مربع كا 
( *P<0.05( ** ،)P<0.01 ، )NS. غير معنو : 
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 سنة  2-0في خمس مناطق مختلفة في بغداد وبعمر عدد المربين والنسبة المئوية لهالك الذكور واالناث  (.2)جدول 

 عدد المربين المنطقة
 نسبة الهالك %

 ةمستوى المعنوي
 اإلناث الذكور

 722..4 * 38.07 28.06 22 الفضيلية

 NS 0.527 29.30 27.54 20 المعامل

 *4.954 9.02 21.34 21 أبو غريب

 NS 0.318 16.07 15.94 02 التاجي

 NS 0.307 7.54 7.12 01 بوب الشام

 --- **10.537 **9.244 --- قيمة مربع كا 
( *P<0.05( ** ،)P<0.01 ، )NSر معنو .: غي 

  

 .أعداد ونسب العينة المدروسة حسب المستوى التعليمي في خمس مناطق مختلفة في بغداد .(4)جدول 
 المنطقة

 وعدد المربين

 قيمة مربع كا  المستوى التعليمي

 ثانوية متوسطة ابتدائية يقرأ ويكتب أمي

 (22الفضيلية )
22 

(70.17%) 

3 

(00.21%) 

2 

(02.11%) 

01 

(21.22%) 

2 

(2.22%) 

3.227 ** 

 (20) المعامل
2 

(22.01%) 

0 

(7.32%) 

2 

(22.01%) 

7 

(01.12%) 

1 

(1.11%) 

2.172 ** 

 (21أبو غريب )
2 

(2.23%) 

02 

(72.22%) 

7 

(02.22%) 

1 

(21.11%) 

2 

(2.23%) 

2.227 ** 

 (02التاجي )
02 

(32.11%) 

2 

(22.11%) 

0 

(2.22%) 

1 

(1.11%) 

1 

(1.11%) 

01.222 ** 

 (01م )بوب الشا
01 

(011 %) 

1 

(1.11%) 

1 

(1.11%) 

1 

(1.11%) 

1 

(1.11%) 

07.21 ** 

 قيمة مربع كا 
11.463   

**       

8.502 

**       

2.072 

**        

8.500    

**       

1.022 NS --- 

( **P<0.01 ،)NS. غير معنو : 
  .والمناطق االرقام بين القوسين تشير الى النسبة المئوية حسب المستوى التعليمي
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SUMMARY 

 
his study was performed  in Baghdad  city within 5 different regions for  buffalo aggregation 

,which contained  Al-Fadhlyia ,Alma’mal, Abu- Ghruib, Al-Taji  and  Boob Al Sham through the 

years  2012 to 2013 ,randomly data collected  from buffalo and their  numbers  are 139 and the  

total  numder of animal was 9252 head ,and holding size ranged 5 to 500 head /breeder.They was used SAS 

program for statistical analyses for calf mortality less than 1 years and between 1 to 2 years and  they are  

study the effect of  sex of  animal  and region in percentage of mortality. There was a highly  significant  

effect  was studied (P<0.01) for sex of calf in rate of calf  losses for male and female in all studied area, and 

the highest percentage for calf losses in male and female were in Al- Fadhlyia  region (36.23 and 37.17%), 

respectively and the lowest mortality were in Boob Al-Sham  region (7.09 and 5.60 %) respectively while the 

effect of region did not found any  significant  effect except in  Abu-Ghruib region (P<0.05) and female  calf  

losses was twice than male  20 .61 and 12.87%, respectively. The calf mortality within 1 to 2 years was the 

lack of significance in the effect of region on died animals for male and female except two regions Al –

Fadhlyia  and Abu-Ghruib (P<0.05) but the effect of sex of calf  had a significant effect (P<0.01) in both sex 

,the highest percentage for mortality was recorded in Al-Fadhlyia  region (28.06 and 38.07%)  for male  and  

female  respectively ,but  they observed  lowest mortality in  Boob Al-Sham which was 7.12 and 7.54 % in 

male and female, respectively. Because of the difficulty to obtain the information from buffalo breeders for 

causes of death and the age for died animals and age of dam (parities) and calving season, so they need to 

build a research station that specialized for buffalo breeding (rearing) and using correct information for 

causes of death and to supply animal treatments & vaccination. 
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