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 في سورية  السرحيةالتربية  نظامتحت  اإلبلالقراع عند ب صابةاإلانتشار 
 (1عبد الناصر العمر *)

 ، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.(. مركز بحوث حماه1)
  (.dnaser64@gmail.comab: د. عبد الناصر العمر. البريد اإللكتروني: للمراسلة*)

 01/11/2017تاريخ القبول:    20/08/2017تاريخ االستالم: 

 الملخص
الفتالر  مالن خالل   سوريةبي محافظتي حمص ودير الزور ف بلإلارأسًا من ( 1639)  بحث علىال نفذ
بالالالارات تحالالو  الالروم  صالالابةانتشالالار اإل بهالالدم معرفالالة، 2011فبراير /شالالبا إلالالى  2010مالالار  /آذار
وحالتهالالا  ،وجنسالالها ،المصالالابة عمالالر الحيوانالالا و  ،للمالالرض السالالريرية اضعالالر لو األُسالال    .ربيالالة السالالرحيةالت

وباال   آفالا  شاللل لسالريرية علالى  األعالراض ا هالر و  .سالنةنالو اإلصالابا  حسالص فصالو  الودو   ،العامة
 ،والصدر الرأ  والرقبةتوضعو بشلل أساسي على كثيفة، و جافة بيضاء اشور دائرية مميز  مغطا  ب

أ هالالر  النتالالائو وجالالود . فالالي كالالل أنحالالاء ال سالالا متعممالالة صالالابةو اإلأحيانالالًا كانالالو  ،االالوائا األماميالالةن الوبالالي
إذ كالالاا انتشالالاره أ بالالر  ،  المصالالابةوانالالاض بالالين أعمالالار الحي( فالالي انتشالالار المالالر p<0.01فالالرم معنالالو  )

 سالنوا  10-3بعمالرمنهالا فالي الكبيالر   (%31.87سالنوا  وبنسالبة ) 3بعمالر حتالى الصغير   اإلبللدى 
الكبيالالر  كانالالو النسالالبة فالالي  اإلبالالل فعنالالد ،كالالل ال نسالالين . وكانالالو نسالالبة انتشالالار المالالرض عنالالد(9.58%)

مالن ( %35.40)ر ر  أ بالالصالغي اإلناثفي وكذلك  ،(%6.01ذكور )من ال( %10.05)أ بر اإلناث
تباينالو نسالص اتنتشالار وفاالًا و  بالين ال نسالين. هنالا  فالروم معنويالة نولكالن لالا  لال ،(%27.63)ذكور ال
والخريالالو والصالالي   الشالالتاءفالالي الكبيالالر   اإلبالاللفالالي ف ،(p<0.001)معنويالالة صالالور  وب امالعالالمالالن لفصالالل ل

نتشالالالار وكالالالاا ات .(%4.98 ،%7.69 ،%10.95 ،%14.63والربيالالال  كانالالالو النسالالالبة علالالالى التالالالوالي )
 ،%40.94) صالالالالالالالي الربيالالالالالال  و الو  الخريالالالالالالوالشالالالالالالتاء و فالالالالالالالي  اإلبالالالالالاللعنالالالالالالد صالالالالالالغار ( p<0.05)ويالالالالالالًا معن

الالوُتعالد هالالذه ال تالالوالي .علالى ال (23.84%، 29.26%، 33.60% ي الاطالالاعين للعالاملين فالالة نتالائو مهم 
ر المالرض ص انتشالاض مالن نسالة  ملنهالا أا تخف الي كونها تساعد في وض  برامو وقائي الالصحالبيطر  و 

 عند الحيواا.
 سورية. ،اإلبل ،السرحية تربيةال ،الارات مات المفتاحية:كلال

 المقدمة:
 ،ل مباشالر وييالر مباشالرالحيوانالا  المصالابة بشالل مالنينتاالل معالد  شالائ    جلالد  هو مرض فطالر ( Ringworm-الارات )داء السعفة

وانتشالالار  ،ا  الخمالالو )العالالدوى(االالة تنتالتربيالالالة السالالاليئة والملئمالالوم ر  الالر تالالواف نتي الالة اإلبالاللإحالالدى أهالالا المشالالا ل التالالي تعالالاني منهالالا ُيعالالد و 
ام   األخالالرى المخالطالالة معهالالا كاألينالالوالحيوانالالا  الم تالالر   لاإلبالالة بسالالبص حالالات  التلالالوث الوبالالائي الشالالائعة بالالين الفطري الالال لد الالة اإلصالالابا  
ك كالالذلاطالالو و والمالالاعز والخيالالو  والكالالل  وال المالالرض  صالاليص األباالالار واألينالالام أا   Quinn el al.، (2002) حيالالث بالالي ن ،والمالالاعز
ن عالالكبيالالر  تنالالتو ائر سالالخًة مسالالبب ،بالالالارات صالالابةلإل تتعالالرض كغيرهالالا مالالن الم تالالرا  اإلبالاللأا  إلالالى ( 2003العالالاني )كمالالا أشالالار  ،اإلنسالالاا
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حيالث  ،اإلباللر صالغا عنالدالشديد   صابةفي حات  اإل وتسيما النفوم  حتىقد تصل و  ،ة الطويلةوالمعال  ،والهزا  ،انخفاض اإلنتاج
على كافة أجزاء ال سا م  أو  صابةاإل تنتشارالمصابة بالارات نتي ة  ا انو الحيند نفوم  حدث عال إلى أا  ( Kahn, 2005أشار )
 ,Abbas and Omar) بلالداا العالالا معظا فيمن الحيوانا  عند أنوات مختلفة  الارات ر  هورويتكر   عدوى جرثومية ثانوية. بدوا 

1998; Ahmad and Saber; Anaissie et al., 2005; Gitao et al., 2008; Abedian et al., 2012; Abo El 
Foutah et al., 2014 .)حيالث أشالاروالحيالواا  اإلنسالاابالين  ًا مشالتركاً مالن كونالم مرضالة المالرض وتالتتي أهميال (Sabra and Al-

Harbi, 2015 )في  العاملين األشخاص إصابةوبلغو نسبة % 19.2 اتهنسبلغو بفي المملكة العربية السعود ة  اإلبل إصابة إلى
فالي المنالا ق لل واسال  ينتشالر بشالعنالد الحيوانالا  المالرض  أا Radostits et al., (1997)ن كالل  مالن بالي   كمالا .(%24.4) تربيتهالا

التالالي الظالالروم تالالوافر  بسالالبص وأنالالم أ ثالالر انتشالالارًا فالالي فصالالل الشالالتاء عالالن بايالالة فصالالو  السالالنة ،والر وبالالةذا  المنالا  المعتالالد  مالالن الحالالرار  
عن  ريق التما   فيما بين الحيوانا  م  بعضها البعض أو م  اإلنساا وتزيد من سهولة انتاا  الخمو ،تسهل نمو األبواغ الفطرية

أشالالالار مباشالالالر )عالالالن  ريالالالق األدوا  الملوثالالالة( بالالالتبواغ الفطالالالر. كمالالالا أو عالالالن ال ،المصالالالابة( الالالة أو األشالالالعار شالالالر )مالالال  المنالالالا ق ال لدالمبا
Fadlelmula et al., (1994)  في فصلي الخريو  صابةوتحظوا ارتفات اإل ،خل  عام واحد% 43.5اا بنسبة و الحي إصابةإلى

فالالا  تركالز  بشالاللل اآل موضالحين أا   ،(%11.2) العامالالة صالابةبينمالالا كانالو نسالالبة اإل ،سالنة 2-1اا بعمالالر و الحيال دوالشالتاء وتساليما عنالال
 Al-Ani et al., (1995) وجدكما  .كانو متماثلة اإلناثو  الذكور شاره بيننسبة انت ووجدوا أا   ،رئيسي على الرأ  والرقبة والوجم

مرض فالي فصالل العن انتشار  Khamiev, (1983) غسنوا . وقد أبل 3شهور إلى  6 نم بعمر اإلبلكاا متلوفًا عند  أا المرض
مالالن  %77) اإلنالاثانالو أعلالالى فالي نسالالبة انتشالاره ك ووجالد أا ،سالنة 2ن عالال هالاعمر  االل  التالاليالهند الة  اإلباللد عنالال %90 الصالي  بنسالبة

( Butana) ة بوتانالاطاالجمل في من 3800لدى فحصها  Gitao et al., (1998)كما تحظ  (.%23كور )لذا عنها فيالحات ( 
 صابةاإل كانوو  ،(%14.5) ة  ال افو فصال ( منم خل %21.2) ةالر ب  و فصال بالارات أ ثر خل  صابةاإل انتشار ودااالس في

ولا  لن هنا  اختلم بين نسالص الخمالو عنالد الالذكور  ،%(19لغة )( منها لدى البا%23.1الصغير  ) اإلبللدى  رأ ب ةبالارات بنسب
لسوداا وبنسبة في ا اإلبلمن  ( رأساً 217/3731بالمرض لدى ) صابةاإلعن  (Agab and Abbas, 1999) ا. وقد كشفاإلناثو 

 رأسالالالًا فالالالي فصالالالل الخريالالالو( 61)( و%48.84الصالالالي  ) ي فصالالاللرؤو  فالالال( 106) لالالالدى صالالالابةاإل حيالالالث وجالالالدا ،(%5.81) بلغالالالو
بالالالارات مالالن ثالالر تالالتثرًا سالالنوا ( أ  3الصالالغير  )حتالالى عمالالر  اإلبالاللوتحظالالا أا  ،(%23.04) رأسالالًا فالالي فصالالل الشالالتاء 50و( 28.11%)

فظالة فالي محا اإلباللعنالد  انتشالار المالرض بشاللل واسال  Abo El Foutah et al., (2012) وجالدوا فالي مصالرو  .الحيوانالا  الكبيالر 
 %65.2 بنسالبة اإلبالل فالي ال لد الة الفطريالة اإلصالابا  (2009 ،حسالين) صام شالخ  وفالي العالر  .دمويالة وخلويالة مسببًا تغيالرا  شرقيةال

 فالي اإلبالل عنالد إصالابة أ   سال ل لالا حالين فالي ،مالن العمالر  سالنوا 10-5 مالن اإلبالل فالي %34.8 وبنسالبة ،سالنوا  5أقل من بعمر 
 ،ال لد ة باألخماج الفطريةأصيبو  اإلبلأا  Baghza et al., (2016)ن وجد كل م وفي اليمن .سنوا  10 من األ بر األعمار

 ,.Enany et alأشالالار كالالل مالالن )وقالالد  (.%94.3) سالالنةعمالالر عاليالالة جالالدًا بالالين الحيوانالالا  الصالالغير  حتالالى  صالالابةوكانالالو نسالالبة اإل
 Mahmoud, (1993) وضال أ بينمالا .الكبيالر  اإلباللالصغير  بعمر أقل من سنتين أ ثر من  اإلبلصيص المرض   إلى أا   (2013)
 .منها %48عالية بلغو  رات بنسبةبالا اإلبلمواليد  إصابة

 تحو  روم التربية السرحية في سورية. لباإلبالارات عند  صابةانتشار اإلإلى دراسة  البحث يهدمو 
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 :هطرائقو البحث واد م
محالافظتي حمالص )منطاالة تالدمر( باد الة ي كالل مالن لدى المربين فال الموجود  السرحية اإلبل من على قطعاادراسة أجريو ال -

 .2011 يرفبرا/شبا إلى  2010مار  /آذار  الفتر  من وجبل البشر ( وذلك خل ،كباجص ، ق: الشوت)منا ودير الزور
وا ( سالالالن 3عمالالالرالصالالالغير  )حتالالالى  اإلبالالاللمالالالن ( رأسالالالًا 502( رأسالالالًا منهالالالا )1639المفحوصالالالة ) لإلبالالاللبلالالالغ العالالالدد اإلجمالالالالي و  -

 .(سنوا  10-3الكبير  ) اإلبلمن  ( رأساً 1137و)
 وفحصالحيالث ( Bailey and Scott, 2002) طرياةوفاالًا لالالبإصالابتها بالالارات  المصالابة أو المشالتبم لحيوانالا ا فحالصتالا  -

عنالالد الارات بالال صالالابةوشالالد  اإل نتشالالارالتعالالرم علالالى نسالالص مالالن أجالالل او  ،للمالالرض السالالريرية عالالراضاأل تالالا تسالال يلو  دقيالالقلل بشالال
 -فصالاللي )ربيالال  ثالالا جمعالالو ووبعالالو بشالاللل بشالاللل شالالهر   اإلصالالابا  ولسالال ود الحيوانالالا  و تالالا الكشالال  عالالن جلالال ،الحيوانالالا 

درجالة الحالرار  والنالبض  والحالة العامالة )  نسالو كالعمر الحيوانا  الخاصة ب البيانا  ُس لوكما  ،شتاء( -خريو - صي
 قطي .د الحات  المصابة في كل وعد (والتنفس

 :اإلحصائي تحليلال
الحالات  المصالابة فالي كالل  المدروسالة كالالعمر وال النس والحالالة العامالة وعالدد اإلباللالخاصالة باطعالاا  البيانالا  كافةوادخا  تا تس يل 

 .مرب  كا اختبار بالفروم المعنوية الدتت  اتحصائية و  إ هاروتا  .SPSSباستخدام برنامو  قطي  أو منطاة
 والمناقشة: النتائج
قطعاا  شائعة جدًا في صابةاإل كانوو  ،صغير   أو الكبير ال اإلبلالارات سواًء عند  بمرض السرحية اإلبلقطعاا  إصابةنتائو لابينو 
د لالوحظ وجالود نالوعين مالن وقال ،ديالر الالزورمنالا ق محافظالة  وأص حمال ةمحافظالبمنطاالة تالدمر  ق المدروسالة سالواًء فالي في المنالا اإلبل

تساليما فالي منالا ق الاالوائا والرقبالة  ابةنالا  المصالد الحيواو علالى جلال عمياالةسالطحية أو  ث جالرو األعراض السريرية: األو  تمثل بحدو 
و  ال الالرو  الالالى وقالالد تتحالال ،ةومغطالالا  باشالالور سالالميل منالالا ق خاليالالة مالالن الالالوبربالالذلك أ ثالالر تعميمالالًا مشالالللة  والثالالاني كانالالو العالالدوى  .والالالرأ 
 ،(Werney and Kaaden, 2002; Chermette et al., 2008) ه كالل مالنمالا شالاهد وهالذه النتالائو تتفالق مالال . خراجالا 

وهذا  ،)الوبر( ا في الطباة الارنية في ليفة الشعر تسيم ،ارات بصفة رئيسة في أنس ة ال لدبال صابةلإلو األعراض السريرية حظلو و 
بيضالاء اشالور مغطالا  بباال  بشاللل  صالابة هالر  الباال  الدائريالة المميالز  لففالة فالي ملالاا اإلو  ،و الشعر  وتفتتهالا  نسيانحلما أدى إلى 

جالد أا وُ و لدقياالة. ر  الخشالص احبيبالا  نشالاوتشالبم  وسالهلة اإلبالالة ،بوضالو  ، ومرتفعالة عالن سالط  ال لالدهالا لالينقوامو  كثيفة أحياناً و جافة 
 اً أحيانالو  ،وبين الاوائا األمامية ،وعلى الرقبة والكتفين والصدر ،(يينذنن واألني  )حو  العيرأال بالارات هي صابةالمفضلة لإل ما ناأل

حلالة الخفيفالة تالزو  بالفالي منطاالة الالبطن فالي شاللل جلالص )قالو ( كبيالر  الح الا،  ، وتساليمااال سفي كل أنحاء  متعممة صابةاإل تكوا 
مالال  دائريالالة الباالال  ال وتالالداخلفالالي الحالالات  المزمنالالة  ولالالوحظ .سالالا 3 حتالالىقطرهالالا   صالالل تاركالالًة علمالالا  خاصالالة تبالالدو كالالالحفر المسالالتدير 

أو األشال ار  الدراا أو باألجسالام الصاللبة الم الاور  كالب صالابةاإل أمالا نالحيالواا المصالا   حالاو  حالك  كما لوحظ أا   ،بعضها البعض
علمالا  عنالد بعالض الحيوانالا  وحظ قالد لالو  .صالابةملالاا اإل فالي اً محمالر  اً سالطح تاركالاً بوا  الاشالور ذلالك مسالببًا  اريو المياه وييرهاهص

جالالالرو  أو  ير ألالالالا وتهالالاليو ونشالالالوء عايالالالدا  جلد الالالة صالالالغو ة شالالالديد  بحلالالال  حالالالالة حساسالالالية جلد الالالة تميالالالز   هالالالورالهالالالزا  والضالالالع  العالالالام و 
مال  مالا  هالذه األعالراض السالريرية للمالرضتتفالق و   الة.ال لد باالةالط داخاللإلالى الفطالر  اختالرام وربما  لوا ذلك بسبص ،خراجا  صغير و 

 Enany et al., 2002; Sabra and Al-Harby, 2008; Chermette et al., 2013; Wernery) كالل مالن أشالار إليالم
and Kaaden, 2015).  درجالالة الحالالرار  حيالالث بلغالالو ،فكانالالو ضالالمن حالالدودها الطبيعيالالة للحيوانالالا  المصالالابةأمالالا الحالالالة العامالالة 
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ث شالفاء تلاالائي للعديالد و لالوحظ حالدوقالد  د(./ةحركال 1.5±12والتالنفس ) نبضالة/د( 1.4±36والنالبض ) ،م(º 0.03±37.1) وسوبالمت
تحظالم  مالاتتفالق هالذه النتالائو مال  و   .جيالد تهاغالذيت و  رومكان طعاا التياالفي  سيما ت ،شهرأ 4-2خل  المرضية من الحات  

ربين لالدى المال السالرحية اإلباللبالالارات عنالد  صالابةلإلاتنتشالار الواسال   الميدانيالة هاوحاتبينو نتائو مسالحيث  ،(2016 ،)العمر وآخروا 
 ةجغرافيالالالة مختلفالالال فالالالي أمالالالا نحظالالالم البالالالاحثوا مالالال  مالالالا تالمصالالالابة بالالالالارات  اإلبالالاللاألعالالالراض السالالالريرية عنالالالد  هالالالذهتتفالالالق كمالالالا  ،فالالالي سالالالورية

(Bailey and Scott, 1995; Abbas and Omer, 1997; Radostits et al., 2002; Al-Ani et al., 2005; 
Enany et al., 2012; El Foutah, 2013.) 

 الحيوان:حسب عمر  قراعار التشان
 ،سالالنوا  10-3بعمالالريالالر  أو الكب سالالنوا  3بعمالالر حتالالى عمالالار سالالواًء الصالالغير  ب ميالال  األ اإلبالالل صيصالال  مالالرض الاالالراتأا   بينالالو النتالالائو

  (.1  دو اللي )على التوا %9.58و% 31.87 صابةاإلحيث بلغو نسبة 
 حسب العمر. اإلبل معدل انتشار القراع عند. 1 جدولال

  اإلبل ي عددإجمال

 المفحوصة

 سنوات 10وحتى  3بعمر أكبر من  سنوات 3بعمر حتى 

 % المصاب منها العدد % منهاالمصاب  العدد

1639 502  160 31.87 1137 109 9.58 

 ،(p<0.01بحسالص عمالر الحيوانالا  علالى مسالتوى ) صالابةن نسالص اإلو  باليمعنال فالرم  وبالتحليل اإلحصائي باسالتخدام مربال  كالا  وجالد
 الملتسالبة ضالد المالرض بعالد خم هالاعالة لمناإلالى ا مال  الصالغير  ماارنالةً  الكبيالر  اإلباللعنالد  بالالاراتالمنخفضالة  صابةاإلنسبة  ودا تعوربم

فالي أا ( Agab and Abbas, 1999; Enany et al., 2013) ه كل مالنو هذه النتائو تتفق م  ماذكر مثل و  ر صغير.معوهي ب
 اإلبللدى  صابةانتشار اإلارتفات نسبة  أا   كما .الكبير  اإلبلأ ثر من بشلل  وا سن 3-2الصغير  بعمر من  اإلبلالمرض أصا  

 6مالن  عمالرب اإلباللعنالد بشاللل كبيالر  المالرض كالاا متلوفالاً  وا أا  الالذين وجالد Al-Ani et al., (1995)ه و مالا ذكالر  مال تتفالق  الصالغير 
 ،و)العمالر وآخالروا  (2001،مالراد)و Wisal et al., (2010)تتفق م  تلك التالي حصالل عليهالا كالل مالن كما و  ،سنوا  3لى شهور إ
الو  ،الكبيالر  باللإلا مال  ماارنالةً أ بالر   ور بصال اإلباللغار صال عنالدبالالارات  صالابة( الذين أشالاروا إلالى  هالور اإل2016 إمالا بسالبص ذلالك  وار فس 

 ،مناعي متطالور اب هلامتل ها  بسبص الكبير  اإلبلة لدى يمناعخواص بوجود أو  ، الصغير  اإلبلوجود الوبر الكثي  والطويل عند 
تالوالي موجالا  بسالبص  الخضالراء نتي الة قلالة المراعالي اراتبالال صالابةلإل ًا مهيئالاً دور  فالي الباد الة اإلبل تلعص التغذ ة السيئة لصغارقد ما  

 .الحيواامناعة وصحة  ة للحفاظ علىالمركز  الكافي األعلمعدم إملانية تاد ا و  ،ال فام
 الحيوان:جنس حسب  قراعانتشار ال
بالمتوسالالالو  نسالالالين معالالالًا نسالالالبة اتنتشالالالار للوبلغالالالو  )ذكالالالورًا وثناثالالالًا( مالالالن كالالالل ال نسالالالين الكبيالالالر  اإلبالالالل صيصالالال  المالالالرضأا   ئوالنتالالالابينالالالو 
( 101/1004) إذ  هالر  ،تينالمدروسال محالافظتينفالي ال الالذكور بشاللل أ بالر مالن اإلنالاث لالدى  انتشر  صابةجد أا  اإلوُ و  ،9.58%

لالا يلحالظ وبالتحليالل اإلحصالائي  (.2 دو  الال) %6.01 وبنسالبةالالذكور  ( حالالة عنالد8/133و) %10.05 وبنسبة اإلناث حالة عند
فالي المحالافظتين حيالث معالًا ل نسالين ل لا تلحظ أ ضًا أ  فروقالا  معنويالة ماك ،اإلناثبين الذكور و  صابةأ  فروم معنوية لنسص اإل

  .%9.97دير الزور وفي محافظة  %9.36الكبير  في محافظة حمص بالمتوسو  اإلبل إصابةبلغو نسبة 
 

 

 

 

 



 

Al-Omar – Syrian Journal of Agricultural Research 5(4):97-105 December 2018 

 2018كانون األول/ديسيمبر  105-97(:4)5السورية للبحوث الزراعية المجلة  –العمر  101

 .ةطق المدروسافي المنالكبيرة  اإلبل عندحسب الجنس معدل انتشار القراع . 2 جدولال

 إجمالي  لذكورعدد ا  اإلناثعدد  بيانال

 726 79 647 حمص في محافظة اإلبلأعداد 

 68 4 64 العدد المصاب

 9.36 5.06 9.89 (%) صابةية لإلالمئو النسبة

 411 54 357 دير الزور فظةفي محا اإلبلأعداد 

 41 4 37 العدد المصاب

 9.97 7.40 10.36 (%) صابةالنسبة المئوية لإل

 1137 133 1004 ظتينفي المحاف اإلبلأعداد  جماليإ

 109 8 101 العدد اإلجمالي المصاب

 9.58 6.01 10.05 (%) صابةلإل اإلجماليةالنسبة المئوية 

 
وكانالالو  %31.87بلغالالو بالمتوسالالو  المدروسالالتين تينفالالي المحالالافظ اإلبالاللعنالالد صالالغار  اإلجماليالالة صالالابةنسالالبة اإل نالالو النتالالائو أابي   مالالا 
( مالن الحالات  المصالابة %35.40) وبنسالبة اإلنالاث ( حالالة عنالد97/274) إذ  هالر  ،رالالذكو  مالن أ ضالًا أعلالى اإلنالاث إصالابةنسبة 
كانالالو فالي المحالافظتين  اإلبالاللصالغار  إصالابةنسالالص  جالد أاوُ قالد . و (مالن الحالالات  %27.63) وبنسالبة الالالذكور عنالد الالة( ح63/228و)

بينمالا  ،فظالة ديالر الالزورمحافالي % 41.46و ،في محافظة حمص %30.46 اإلناث إصابة حيث بلغو نسبة ،هاجنس حسصمتباينة 
وبالتحليالل اإلحصالائي  (.3 دو  الال)ر الالزور فظالة ديالفي محا% 34.56و ،في محافظة حمص %23.80ذكورال إصابة بلغو نسبة

د فالالالرم معنالالالو  و وجالالاللالالالوحظ بينمالالالا  ،اإلبالالاللعنالالالد صالالالغار  اإلنالالالاثبالالالين الالالالذكور و  اإلجماليالالالة صالالالابةلالالالا يلحالالالظ أ  فالالالروم معنويالالالة لنسالالالص اإل
(p<0.05) الصالغير  فالي محافظالة  اإلبالل إصالابةحيالث بلغالو نسالبة  ،ل نسالين معالاً ل اإلجماليةالمدروستين بين النسص  في المحافظتين

نسالالص بالالاختلم الموقالال  هالالذه الذلالالك التبالالاين فالالي  فسالالروربمالالا  ُ . (%38.72) وفالالي محافظالالة ديالالر الالالزور (%27.51)حمالالص بالمتوسالالو 
هالالذه فالالي نسالالص اتنتشالالار  ا كانالالو( أKhamiev, 1983) ذكالالره و تتفالالق مالال  مالالاوهالالذه النتالالائ ،محالالافظتينال غرافالالي والظالالروم البيئيالالة لل

اختلفالو  بينمالا ،(%23( مالن الالذكور )%77) اإلنالاثفالي  أعلالى رات كانالونسالبة انتشالار الاال أا  الدراسة أقل نوعًا ما مما أشار إليالم فالي 
  .اإلناثو  رو الذك ماثلة بينتمنسبة انتشار الذين تحظوا  Fadlelmula et al., (1994) م  نتائوالنتائو التي تا الحصو  عليها 

 .في المناطق المدروسة اإلبل عند صغارحسب الجنس شار القراع معدل انت. 3جدول ال

 إجمالي عدد الذكور     اإلناثعدد  يانالب

 298 147 151 حمصفي محافظة  اإلبلأعداد 

 81 35 46 العدد المصاب

 27.51 23.80 30.46  صابةالنسبة المئوية لإل

 204 81 123 دير الزور في محافظة اإلبلأعداد 

 79 28 51 ابالعدد المص

 38.72 34.56 41.46 صابةالنسبة المئوية لإل

 502 228 274 في المحافظتين اإلبل أعداد صغار ليإجما

 160 63 97 العدد اإلجمالي المصاب

 31.87 27.63 35.40 صابةلإل اإلجماليةالنسبة المئوية 

 :سنوي فصل الالحسب  القراع رانتشا
 حيالث ،لفصالل السالنو  ل عالًا مالا وفاالاً نو  ةتباينالخل  كامل أوقالا  السالنة بصالور  مالكبير   اإلبلعند  اتار بال صابةاإلبينو النتائو انتشار 

بنسالبة ( و 42/287)الشالتاء ل فالي فصال صالابةانتشالار اإلارتفات نسالبة  ُوجدوقد  ،(%9.58بالمتوسو خل  السنة بلغو )النسبة بلغو 
 صالالي ًا فالالي فصالالل السالالبين أقالاللكانالالو بينمالالا  ،(%10.95) ةب( وبنسالال31/283تالالله فصالالل الخريالالو ) ،(مالالن الحالالات %14.63) بلغالالو

     ( %4.98( وبنسالالبة )14/281) الربيالال  كانالالو أقالالل نسالالبة انتشالالار للاالالرات فالالي فصالاللفالالي حالالين  ،(%7.69) بلغالالو نسالالبة( وب22/286)
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ة بالالين علقالال دو وجالالممالالا  عنالالي  ،(0.001( عنالالد مسالالتوى  دتلالالة )17.104كالالا  ) بالال قيمالالة مر  بلغالالو يحصالالائوبالتحليالالل اإل ،(4جالالدو )
  .وفصو  السنةبشلل عام  صابةنسص انتشار اإل

 .ة حسب الفصل السنويالكبير اإلبل عند بالقراع صابةوشدة اإلمعدل انتشار  .4 جدولال

لفصل ا

 السنوي

البالغة   اإلبلعدد 

 ةالمفحوص

 الكبيرة اإلبلونسبة عدد 

 ابة المص
 الخفيفة صابةعدد حاالت اإل الشديدة صابةعدد حاالت اإل

 % العدد % العدد % دالعد

 64.28 27 35.71 15 14.63 42 287 الشتاء

 85.71 12 14.28 2 4.98 14 281 الربيع

 77.27 17 22.72 5  7.69 22 286 الصيف

 70.96 22 29.03 9 10.95 31 283 الخريف

وعالمجم  1137 109 9.58  31 28.44 78 71.55 

حيالث  ،الكبيالر  اإلبالل عنالدنسالبها  أعلالى مالنبنسالص كانو في كافة فصو  السنة  اإلبلر عند صغا اراتبال صابةاإل أا انتشار وجد وقد
م وسالهولة تتثرهالا بظالالرو  المواليالد مناعالةانخفالالاض  وربمالا  لالوا سالبص ذلالك .(3 الالدو  ال) مالن الحالات  المفحوصالة (%31.87)بلغالو 
 وبنسالالالالبة بلغالالالالو( 52/127) ءالشالالالالتافالالالالي فصالالالالل  وارتفعالالالالف ،حسالالالالص الفصالالالالل السالالالالنو   تباينالالالالو نسالالالالص انتشالالالالارهاحيالالالالث  ،ئالالالالةوالبي الطاالالالالس

بلغالالالالالالو  وبنسالالالالالالبة( 36/123) ربيالالالالالال فالالالالالالي فصالالالالالالل ال ثالالالالالالا ،(%33.60) ةوبنسالالالالالالب( 41/122) خريالالالالالالوفصالالالالالالل ال تهالالالالالالا فالالالالالاليتل (40.94%)
حليالالل اإلحصالالائي وبالت (.5 و  الالدال)( %23.84) وبنسالالبة( 31/130) صالالي الفالالي فصالالل  إصالالابةكانالالو أقالالل نسالالبة و  ،(29.26%)

 صالابةسص انتشار اإلن علقة بين دو وجمما  عني  ،(0.05( وهو أقل )0.026دتلة ) ( عند مستوى 9.224مرب  كا  ) بلغو قيمة
تحظالوا ارتفالات الالذين  Fadlelmula et al., (1994)كالل مالن  أشالار وتتفالق هالذه النتالائو مال  تلالك التالي .بشاللل عالام وفصالو  السالنة

 وجدوه كل  مالنفق هذه النتائو م  ما كما تت .سنة 2-1اا بعمر و الحي دوالشتاء وتسيما عن في فصلي الخريو صابةاإل انتشار نسبة
(Radostits et al., 1994; Fadlelmula, 1997)  الكبيالر  أو  اإلباللبشاللل عالام سالواًء عنالد  اإلباللالاالرات عنالد مالرض  أا  فالي

ل نمالو التالي تسالهالر وبالة  خاصالةالعوامالل الملئمالة و تالوافر نتي الة  بايالة فصالو  السالنةل الشتاء عن انتشارًا في فصالصغير  كاا أ ثر 
 وتسيما عند وجود جرو  أو سح ا  على ال لد. يما بين الحيوانا األبواغ الفطرية وتزيد من سهولة انتاا  الخمو ف

 .السنويحسب الفصل  اإلبلصغار القراع عند ب صابةوشدة اإلمعدل انتشار  .5جدول ال

فصل ال

 السنوي

 اإلبلعدد صغار 

 ةالمفحوص

 صغار ونسبة عدد

 ةالمصاب اإلبل
 الخفيفة صابةعدد حاالت اإل الشديدة صابةاالت اإلعدد ح

 % العدد % العدد % العدد

 44.23 23 55.76 29 40.94 52 127 الشتاء

 72.22 26 27.77 10 29.26 36 123 الربيع

 67.74 21 32.25 10 23.84 31 130 الصيف

 73.17 30 26.82 11 33.60 41 122 الخريف

 62.50 100 37.50 60 31.87 160 502 المجموع

 :بالقراع صابةشدة اإل
 .(%71.55) الخفيفالة صابةواإل( %28.44)الكبير  خل  السنة بلغو بالمتوسو  اإلبلعند الشديد   صابةاإلنسبة  أا بينو النتائو

حيث بلغو قيمة  ،بالمرض )سواًء الشديد  أو الخفيفة( صابةعلقة بين فصو  السنة وشد  اإللحظ وجود لا ي وبالتحليل اإلحصائي
ة مختلفالالكانالالو الشالالديد   صالالابةحالالات  اإل لالالوحظ أاحيالالث  ،(0.05( وهالالو أ بالالر مالالن )0.419( ومسالالتوى  دتلالالة )2.828مربالال  كالالا  )

الصالالي  ثالالا فالالي  ،%(29.03) الخريالالو ه فالاليتالالل ،%(35.71) فالالي الشالالتاءأعلالالى نسالالبة لهالالا  بلغالالوحيالالث  ،بالالاختلم الفصالالل السالالنو  
حيالث كانالو أعلالى نسالبة لهالا  ،الخفيفة مختلفة أ ضاً  صابةكانو حات  اإلوكذلك (. %14.28) الربي كاا أقلها في و  ،%(22.72)



 

Al-Omar – Syrian Journal of Agricultural Research 5(4):97-105 December 2018 

 2018كانون األول/ديسيمبر  105-97(:4)5السورية للبحوث الزراعية المجلة  –العمر  103

   دو ال)%( 64.28وكاا أقلها في الشتاء ) ،%(70.96ثا في الخريو ) ،%(77.27تله في الصي  ) ،%(85.71في الربي  )
4.) 

الخفيفالة  صالابةواإل (%37.50)السنة بالمتوسو  الشديد  خل  صابةفبلغو نسبة اإل اإلبل صغارعند  صابةيما يتعلق بشد  اإلأما ف
حيالث  ،بالمرض )سواًء الشديد  أو الخفيفالة( صابةوبالتحليل اإلحصائي لوحظ وجود علقة بين فصو  السنة وشد  اإل ،(62.50%)

يد  في الشد صابةإللكانو أعلى نسبة حيث  ،(0.05( وهو أقل من )0.011دتلة ) ستوى ( عند م11.212بلغو قيمة مرب  كا  )
وكانالو أقالل نسالبة فالي فصالل  ،(%27.77ثالا فالي فصالل الربيال  ) ،(%32.25) الصالي فصالل فالي  هالاتلت ،(%55.76فصل الشالتاء )

الربيال  فصالل ( تلتهالا فالي %73.17بة بلغالو )فكانو في فصل الخريو وبنس الخفيفة صابةإللأما أعلى نسبة  ،(%26.82) الخريو
مالالالا  شالالالير ورب (.5  الالالدو ال)( %44.23قالالالل نسالالالبة فالالالي فصالالالل الشالالالتاء )وكانالالالو أ ،(%67.74ثالالالا فالالالي فصالالالل الصالالالي  ) ،(72.22%)

 اإلباللمناعالة  أو أا   صالابةلإلبشاللل أ بالر  الصغير  منها اإلبلير  والصغير  الى حساسية الكب اإلبلبالارات عند  صابةاختلم شد  اإل
انتشالالار المالالرض وتسالاليما أا خفالالض نسالص ممالالا يتطلالالص العمالل علالالى  ،نتي الالة اصالابتها فالالي وقالالو سالابق صالالابةه هالذه اإل  أعلالالى ت الالاالكبيالر 
الفطالور ملونالا  انتشالار سالاو  الالوبر المصالا  و  ًة بذلكبال دراا أو باألجسام الصلبة الم اور  مسبب صابةاإل  نأماحك ب تاوم اإلبل

  .د ة لفتر   ويلةاى حية ومعتب األبواغ التيوخاصة للمرض المسببة 
 ممالالا اإلبالاللعنالالد ض الاالالرات ي بااعالالد  بيانالالا  حالالو  انتشالالار مالالر الصالالحو  البيطالالر  ين لعالالاملين فالالي الاطالالاعاد يالالنتالالائو مهمالالة لتزو هالالذه العالالد تُ و 
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Abstract 

This research was carried out on 1639 heads of camels in two Syrian 

governorates, Homs and Deir- Ezzour during the period of March 2010 till 

February 2011 to recognize prevalence of Ringworm infection under the 

conditions of breeding release. Clinical symptoms of infection were 

recorded i.e. age of infected animals, sex, and general condition. The 

infections were listed according to the seasons of the year. The clinical 

symptoms appeared in the form of lesions and distinctive circular spots 

covered with dry dense white scurf, localized mainly in the head, neck, 

chest, front standings and sometimes in all over the body. Results showed 

sufficient difference (p<0.01) in the prevalence of infections among the ages 

of infected animals, where the infections were greater in small aged camels 

till three years old where the ratio was (31.87%), while it was (9.58%) in 

camels their ages within the range (3-10) years. Infection prevailed in both 

sexes, male and female, where the ratio of infection was greater in old 

female camels (10.05%) comparing to old males (6.01%), also it was greater 

in small females (35.4%) comparing to male animals (27.63%), but there is 

no significant difference between the two sexes. The ratio of prevalence 

infections varied according to the seasons of the year with significant 

difference (p<0.001). It was for old camels in winter, autumn, summer and 

spring ( 63.14 %،, 95.10 %،, 69.7 %, 4.98%) respectively. While the ratio in 

small camels with significant difference (p<0.05) (40.94%, 33.60%, 

29.26%, 23.84%) respectively. These results is considered important for 

charged people in the veterinary and health sectors, because it helps them in 

setting protective schedules programs that can reduce the ratio of prevalence 

the infection in animal. 
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