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 ورعايتها اإلبل طبائع

 Camels Behavior and Management 

يكرون مرن  وقرد ،ولم يعرف  بالبربت ترافيس استئناسرها  ،اسها منذ القديم ئنمن الحيوانات التي تم است اإلبل عدت
                            هرررررررررررو كبرررررررررررف ححمهرررررررررررا وسرررررررررررهول  قيادتهرررررررررررا وتحم هرررررررررررا ل  رررررررررررفو  البيئيررررررررررر  ال رررررررررررعب  ذلررررررررررر   سرررررررررررب  المحتمرررررررررررل  ن

والعترر و وتمهمهررا مررئ البيئرر  ال ررحفاوي  القاسرري  الترري يتعررذف ا ررل مع ررم الحيوانررات ال فاايرر   ،والحررو   ،)الحفررا  
 مما حع ها ت ق  بحق "سفين  ال حفاء " ،األخفى محاذاتها في هذا المبماف
وغيفها  والففاوس ،والذلول  ،والنياق  ،والبعيف ،وحمف النعم  ،فأت ق ا يها اإلبل  ،وتعددت  سماهها و لقابها 

والحمررل حرر ء هررام مررن اليررفوة الحيوانيرر  ود سرريما فرري ب رردان ال ررفق الفقيررفة  ،ممررا يرردل ا ررل   هميرر  المسررمل ومكانترر  ،
   مرن وسرائل النقرل والفكرو  ارموة ا رل انتاحهرا الحيرد مرن ال حرم وكانت تستخدم اإلبل  يبرا  كوسري ،بالغتاء النباتي 
/ 8/كرم /سرا ولمردة /5/كرغ  022وهري تحمرل حمرم  يقريم  يقردف بنحرو  حيث تب غ سفا  اإلبل العادي   ،والح ي  والوبف

ق وقد   بحت فياب  سبا ،/ ساا  00-02/كم /سا ولمدة /02-7سااات متوا    وتب غ سفا  ابل الفكو  نحو /
/ كم/سررا 02-02)الهحررنو بنحررو/ سررفا  ابررل السررباق وتقرردف  ،اإلبررل مررن الفيابررات ال ررائع  فرري بعررر األقترراف العفبيرر

/ 02-52 مررا سررفاتها المي ررل والع مررل ولمسررافات ق رريفة فتتررفاو  بررين / ،بررمن مسرراف  محرردودة وفتررفة  منيرر  ق رريفة 
وت ر   اإلبرل لمسرتخدام ابترداء  ،/ سرن  22الرل /ي رل  ونرادفا  مرا، /سرن  02ويتفاو  تول امرف اإلبرل نحرو/ ،كم/سا 

ن  فبررررل امررررف ل ررررفاء اإلبررررل  /سررررن  ،02يئ العمررررل بكفرررراءة حتررررل امررررف // سررررنوات ويسررررتت0مررررن امررررف /          واقتنائهرررراوا 
 /سن  .00-7/ من

 Distribution: الموطن األصلي لإلبـل
السرنام الواحرد ألول  فيهرا اإلبرل ذاتتذكف بعر المفاحئ  ن حنو  الح يفة العفبي  هرو المنتقر  التري  روهدت 

وقرد انت رفت الرل مناتقهرا الحالير  فري ال رحافى والبروادق فري منتقر   ،/ ارام قبرل المريمد 0222مفة وذل  منذ نحو /
بينمررا ت ريف مفاحررئ ا ميرر   خررفى الررل  ن اإلبررل ن رأت فرري  مفيكررا ال ررمالي  ولرريس فرري  ،ال رفق األوسررت و ررمال اففيقيرر  

 ./ م يون سن  22منذ نحو / آسيا كما كان يفتفر
 أنواع اإلبل :
  ما الحمال فتقسم حس   كل سنامها الل نواين : م يات حنسين وهما الحمال والمما .تبم اائ   الح

 Camelus dromedaries: اإلبـل ذات السنام الواحد -1
وتوحرررد فررري المنرراتق ذات ال رررتاء الررردافص والمعتررردل وال ررري  الحررراف كمنررراتق  ،وترردال  يبرررا  باإلبرررل العفبيررر  

ال ررفق األوسررت والهنررد وباكسررتان و ررمال  ررفقي اففيقيررا وبعررر المنرراتق األخررفى مررن العررالم كحنررو  ادتحرراد السرروفيتي 
 ،الق ريف وف سر  المفتفرئ ويتمي  هذا النو  من اإلبل بقوائمر  وفقبتر  التوي ر  ووبرف   ،السابق ووست  ستفاليا وكاليفوفنيا 
 / ساا  سيفا  متوا م  .08/ ميل /سا ولمدة /02-8/ ويسيف لمسافات توي   تقدف بنحو

 Camelus bactrianusاإلبـل ذات السنامين :  -2



 ياسين العريفيد.  ) سلوك الحيوانات وإدارتها( كلية الزراعة –جامعة حماة 

 2الصفحة  قسم اإلنتاج الحيواني – خامسةالسنة ال
 

 وتنت ررف فرري  واسررت آسرريا مررن تفكسررتان وحتررل منغوليررا وفرري حنررو  ادتحرراد ،وترردال  يبررا  باإلبررل ا سرريوي  
وهري ق ريفة القروائم  ،وتتمير  بوحرود سرنامين  ،السوفيتي و رب  القرافة الهندير  و فري بعرر المنراتق اإلففيقير  الحنوبير  

و روت حراد  ،وتم ر  ف سرا  مردلل للسرفل  ،/ سرم حيرث يمترد ليغتري الرف س والفقبر  22وتم   الوبف الكيي  والتويل /
القاسرري   رريفا  و ررتاء  الررل حانرر  مقرردفتها ا ررل السرريف فرري ود تغبرر  بسررفا  ولهررا المقرردفة ا ررل العرري  فرري ال ررفو  

/ كررغ . ونتيحرر  022/ يرروم بحمولرر  قرردفها / ميررل /02ويسرريف بمعرردل / ،المنرراتق الحب يرر  المغترراة بال ررخوف والي ررو  
 2لت قي  ابل وحيدة السنام مئ ابل ينائي  السنام فقد  هف نو  يالث من اإلبل تدال باإلبل المبفي   و الهحن

الممح   ن اإلبل في سوفيا قد تناق ت  ادادها وتفاحئ دوفها فري محرال اإلنترا  الحيرواني ب ركل كبيرف ومن 
وق ر  التوالرد النراتن ارن اردم وفبما كان ذل  بسب  تول فترفة الحمرل  ادف م اهدتها في البادي  السوفي ،وبات من الن ،

ا رل الرفغم مرن قردفتها ا رل العري  والتكرايف فري  رفو   ، و الذب  الحرائف ،تها  و ق   استيفاد  اداد حديدة منها حماي
 الحف والحفا  ال ديدين  .

 of camels Behavior الصفات السلوكية لإلبل :
 الفتهرااد  نها تخت   في دفحر   ،تو   اإلبل بأنها حيوانات وديع  و ليف  وذكي  ومن السهل السيتفة ا يها 

مكاني  السيتفة ا يها  حيث  بدت البعر منها العنراد وحردة التبرئ والمر ا   ،اإلبل  ت اند بعر، فقد سح ت  ذوذاوا 
وسفيع  التعّ م وادنقيراد والتوحير   ،وهي تتحاو  مئ المعام   الحسن   ،الع بي وفبما حدث ذل  بسب  سوء المعام   

 ،ة الغيرفة ا رل انايهررا والررذكوف منهرا  رديد ،ترأتمف برأمف  وتنتهري بنهير   ،وفّير  متيعر  ل رراحبها  ،ومفهفر  اإلحسراس  ،
 تتروففان اد وهاتان ال فتان الغيفة ا ل اإلناث والحفص ا رل المواليرد د ،واإلناث منها  ديدة الحفص ا ل مواليدها 

 في اإلنسان وكفائم األنعام .
 نها ت تهف بغفي ة  ،ان كييف من الحيوانات األخفى بها ومن بعر ال فات الس وكي  اند اإلبل التي تمي ها 

         ،واا رررت فيررر  و رررفبت مرررن مائررر   و  ك رررت مرررن مفارررا  ولرررو مرررفة واحررردة  ولررردت الحنرررين الرررل المررروتن  و المكررران الرررذق
ويرذكف  نر  اذا فقرد المفبري ناقتر   و بعيرف  فع ير  بالبحرث انهمرا فري  ،تنسا  مهما ب غ الو رول الير  مرن ال رعوبات  ود

تألفها فإنها تفف وتهفول بأق ل سرفا   دما توحد اإلبل في بيئ  دوان ،األماكن التي ااتادت  ن تأكل  و ت ف  منها 
 تألف  وتأل    حاب  وتهدف بأا ل  وتها حتل يتم تعففهم ا يها. الذقلها متحه  نحو المكان 

فهري تفااهرا منرذ وددتهرا الرل  ن ت رب   ،وتنففد اإلبل بمي ة هام  هي حف ها ال ديد ا ل مواليدها كمرا ذكرف
ذا حدث وفقدت الناق  مولودها ت ب  ق ق  ود ،د ا ل نفسها قادفة اداتما تهد  من الهرديف ال رحي متنق ر  مرن مكران  وا 

ذا لررم تعيررف ا يرر  تنرر وق لوحرردها وتبكرري ا يرر  بمررفافة يررم تعررود ل هررديف مررفة  ،تسررتقف حتررل تحررد   ألخررف ل بحررث انرر  ود وا 
  خفى وكأنها تنادي  .

يمكرن  ن  فإذا  ذاهرا انسران وخا ر  ل فحرول منهرا فرم ،ا  من الحقد وتعد اإلبل من الحيوانات التي تحمل بعب
وا ل العكس اذا  حسرن اليهرا فإنهرا تقردف ذلر  االيرا . وتتمترئ اإلبرل بكفراءة االير  فري محرال  ،تنس ذل  ا ل اإلتمق 

ا تسرتتيئ تحديررد فحينمرا يقردم موسررم األمتراف وت راهد البرفق فإنهررا تتيراء  وبهرذ ،المفااري فرري وبخبرفة  ،الف رد والف ر  
وهررذا يعنرري  نهررا بيتررت الررذها  اليرر   ،ومنابررت األا ررا  فتنرر   اليهررا انرردما ينبررت الكررل  ،موقررئ الهتررول وقررف  حدويرر  
 اندما يحين الوقت المناس  .
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ن ابتفها  حد الل ذل  كفهت   ،ت ق   مهاتها  والذكوف د تقوم بعم ي  الن و اد ليم  حيث تخ   اين  ود ،وا 
ذا  فغمرت ا رل الت قري  مرن غيرف  ، تسم  لبعيرف آخرف  ن ي قحهرا  ود ،تتيئ اد البعيف الذق تحبذ   والناق  دالفقباء   وا 
ذا لقحت فإنها تحهر  فإنها د  واإلبل سفيع  الغب  متق ب  الم ا   كيف من غيفها من الحيوانات . ،ت ق  وا 

   ن الفااري انردما يفيرد لقتيعر   ن يفارل فري ففي البادي  يمح ،وتميل اإلبل الل التحمئ ا ل  كل قتعان 
 ،فإنر  يعمرد الرل اقرل )تفييردو البعيرف الكبيرف  و الناقر  المسرن   و الحمرل الرذق يسرتخدم  فري فكوبر  وتنق رر   ،منتقر  مرا 

 حيث تقوم الحيوانات بالفاي بقفب  .
ا  التري وفدتهرا سرابقا  واند اإلبل حاس  مفهفر  تسرتتيئ مرن خملهرا  ن تتعرف  ا رل تفيقهرا نحرو م رادف المير

كمررا تتميرر  بحاسرر  سررمئ  ،حتررل ولررو كانررت قررد  ررفبت منهررا ولررو مررفة واحرردة فقررت  ،العا رر   حتررل فرري ال يررل الم  ررم  و
 متتوفة .

ون فا  ألن الدماغ اند اإلبل يقئ في الحه  الخ في  من قم  الف س لذا فهي تقابل ال مس  يفا  وتتبعهرا ك هرفة 
 يعها تقابل ال مس  يناء القي ول  .واإلبل حم ،ف سها ل  مس توح  قم   اّباد ال مس ود

، فإذا حبف  المروت لروى ف سر  الرل األا رل وارر غافبر   ن الوحيد الذق ينفق وف س  مففو والبعيف هو الحيوا
 الحياة .ويبقل ا ل هذ  الحال  حتل تفافق  
 خصائص اإلبل الفيزيولوجية :

 Adaptation to hotلحرارة العالية :مع ااإلبل تأقلم 

والوقت من اليوم  ،ول ف ل السنوق من الحسم تبقل حفافة حسم اإلبل غيف يابت  )متغيفة و وفقا  لعمق المنتق  
وتتردف  الحرفافة بادفتفرا  مرن الخراف  نحرو  ،فدفح  حفافة الح د هي  قل من دفح  حفافة المنراتق العميقر  فري الحسرم  ،

وهكرذا  ،/ دفحر   20-22/ وفري ال هيرفة  ريفا  مرا برين ،/دفحر     05-02او  مرا برين/وفي ال تاء  رباحا  تترف  ،الداخل 
تفقد  من الماء ان تفيق التبخيرف لت رففها فري ال يرل بوسرات   وذل  لخفر ما تحتف  اإلبل بحفافة حسمها في النهاف

ذ  الحرفافة فري ال رفو  )ي يريو المراء الرذق يسرتخدم ل رتخ ص مرن هر 0/0/ ليترفات  ق 5/ اإل عا  والتو يل مما يوفف
ويسراادها ا رل تحمرل  ،هذا فإن الحها  المن م لحفافة حسمها يحميها من ادحتباس الحرفوفق  ود   وا ل ،اداتيادي  

 ،/م   حيانرا   02حيث ت ل حفافة الحوفي ال حفاء   ريفا  انرد ال هيرفة الرل نحرو/ ،حفافة الوست المحيت العالي  يانيا  
ت ا ل العي  في البيئ  ال حفاوي  الل اإل اب  ببفب  ال مس ألنها تأق مف  ن اإلبل تعفبت فإن  لم يذكوفغم ذل  

 . القاسي 
 Adaptation to Starvation:تحمـل اإلبل للجوع 

هنرا  بعرر الخ رائص وال رفات الحيوير  التري تنفرفد بهرا اإلبرل والتري حع رت منهرا حيوانرا  متمير ا  فري قاب يتر  
ويمكرن اخت راف هرذ   ،والذق د يوا ي  بهذ  ال فات حيوان آخف  ،ا ل التحمل وا ل التكي  مئ بيئت  ألبعد الحدود 

 : الخ ائص بالنقات التالي 
          فرري سررنامها قررد ت ررل الررل نحررو العاليرر  ا ررل تخرر ين كميررات كبيررفة مررن الرردهون ادحتياتيرر تمتررا  اإلبررل بقرردفتها  -0

 الماء . / كغ  و  كيف يستخدمها الحيوان في حادت نقص التغذي  واو 022/
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 ن والوفقيرر  البررامفةو انررد اإلبررل بسررعتها الكبيررفة ل غررذاء حيررث يمكررن  ،وال رربكي   ،المعررد األماميرر  )الكررف   تمتررا  -0
 / كغ.75 -52وهذ  السع  تفوق سعتها اند األبقاف بنحو / ،/كغ 052تستوا  نحو/

و وتحوي هررا الررل اتهررا الغذائيرر  )النباتررات ال رروكي تمت رر  اإلبررل مقرردفة كبيررفة ا ررل ادسررتفادة مررن النباتررات الفقيررفة بمكون -0
 ارامم   ي ركل لردى اإلبرل هبرميأن كبف ححم حها  البوقد ا ل بعر الباحيين  ،بفوتين ووبف وح د وح ي  وغيف

الذق يسااد في تول فتفة مكوث الغذاء في  و من العوامل التي تحعل من الحمل حيوانا  يتح ل بال بف ا ل الحو  
واألغذيرر   الرذق يقترن فري الكررف  ل قيرام بهبرم السري  يو  Microfloraممرا يتري  فف ر  كبيرفة ل نبيررت الحفيرومي  ،

 الم دف الفئيسي في غذاء اإلبل .الحاف  بكفاءة االي  حيث ت كل 
يعتقررد بوحررود انا ررف  و مررواد ذات فعاليرر  كيميائيرر  فرري الكررف  غيررف مدفوسرر  حيرردا  لهررا تررأييف فعررال ا ررل  ليررا   -2

 السي  يو  بتيئ   و اسيفة  الهبم والتي تمكث تويم  دون تفتيت في الكف  بسب  غيا   و بموف الوفقي  .
بوسرات  النبيرت  (BUN) ا  وتير ادسرتقمبي  بقدفة فائق  ا ل ادستفادة مرن النرواتن  من الممح   ن اإلبل تتمي  -5

 الذق يحولها الل بفوتينات حفيومي  تدخل في بنل األحياء الدقيق  التي يتّكون منها هذا  Microfloraالحفيومي 
تفيد منهرا ابروي  اإلبرل ذاتهرا فري المعردة الفابعر  )األنفحر و وتتحرول الرل برفوتين تسربردوفها لتهبم هرذ   ،النبيت 

 متمي ة بذل  ان بقي  الحيوانات المحتفة التي تتف  مع م هذ  النواتن مئ البول دون ادستفادة منها.
 Adaptation to Thirst : تحمل اإلبل للعطش

ئ افتفا  الغذاء م تعد اإلبل  كيف الحيوانات تحمم  ل  فو  التبيعي  والغذائي  التي تواحهها ك   الماء واو 
فرإذا كران الحرو حرافا  فإنهرا تتحمرل  ،فاإلبرل لهرا قردفة كبيرفة ا رل تحمرل العتر  ال رديد لمردة توي ر   ،دفح  حفافة الحرو 
ذا كان الحو معتدد   ،/ يوما  07-00/ العت  مدة نحو والع   المقدم لها  خبفا  فتبرا  فإنهرا تتحمرل العتر   وحافا   وا 

ذا كرران الحررو فتبررا  والع رر   خبررفا  فتبررا  فإنهررا تتحمررل العترر  نحررو ،/ يومررا  52مرردة نحررو/ وتبقررل  ،/ يومررا  02/ مرردة وا 
الردم . ويخت ر   )بم مراو مرن مراء 0/02نسرب   % مرن و ن مراء حسرمها  و05اإلبل ا رل قيرد الحيراة حترل ولرو فقردت 

 ،ودفح  حرفافة الحرو  ،ها ودفح  فتوبتها احتيا  اإلبل ل ماء حس   موف اّدة منها تبيع  النباتات الفاوي  التي تتناول
   استخدام هذ  الحيوانات .وتبيع ،ال مس    ع  و دة ،وسفا  الفيا  

ن السف الحقيقي الذق يكمرن وفاء تحمرل اد  ن البراحيين  ،وقيرد الدفاسر  والبحرث اإلبرل ل عتر  مرا  ال خفيرا   وا 
 منها :قاموا بتحديد ادد من العوامل التي قد تساهم في ذل  نذكف 

 ،/ ليتررف 052-022/ انررد الحمررال حيررث تب ررغ سررعتها الك يرر  نحررو وال رربكي و ،كبررف ححررم المعررد األماميرر  )الكررف   -0
باإلباف  الل ذل  فإن كف  اإلبل يحتوق ا ل حيو  )ححفاتو مائي  ابافي  منف    ان بعبها بتيات ح دي  

 ا  / ليترف 7-5/ وتب رغ سرعتها نحرو ،اغمقهرا  ئها  وحافتها محه ة بعبمت اا فة تستتيئ اإلبل السيتفة ا ل افخا
من الماء الذق يعد م دفا  احتياتيا  من م ادف امداد اإلبل بالماء وقت الحاح  و ويوحد في قعف األكياس المائي  

 غدد يقدف اددها بمئ  م يون غدة تقوم بإمداد الكف  بالماء ا ل  كل سوائل  بيه  بال عا  .
احتياتيرا  تسرتخدم  اإلبرل لريس فقرت فري حالر  نقرص الغرذاء ال رديد فحسر  برل ومرن  حرل ترأمين  يعد السرنام مخ نرا   -0

من دهون تستق   في العبروي  فتح رل اإلبرل منهرا   يحتويفهو مستود  ل ماء بما  ،ح ء من احتياحها من الماء 



 ياسين العريفيد.  ) سلوك الحيوانات وإدارتها( كلية الزراعة –جامعة حماة 

 5الصفحة  قسم اإلنتاج الحيواني – خامسةالسنة ال
 

. وتقرردف كميرر  الرردهون فرري السررنام  Metabolic waterا ررل كميرر  مررن المرراء اإلبررافي يرردال بالمرراء ادسررتقمبي 
 . لحال  الحيوان ال حي  ويعد ححم السنام مه فا  حقيقيا   ،/كغ 22/ بنحو

الماء ادستقمبي نتيحر  ألكسردة يتفا  من / ل22وقد تبين  ن حسم الحمل يمكن   ن يح ل ا ل ما يعادل /
 ق  نرر  انررد  كسرردة  ،كيررف مررن المرراء   / مررل  و002/ غ دهررن ينررتن بنحررو /022وذلرر  ألن  كسرردة / ،دهررن السررنام 

فرري حررين  ن  كسرردة ذات الكميرر  مررن الكفبوهيرردفات  ،مررن المرراء  ا  / ليتررف 00/ كررغ مررن دهررن السررنام ينررتن نحررو /02/
 / مل فقت من الماء .55تعتي نحو /

بررل ، يعتبرف بعررر البراحيين  ن الحمررال د تعتمرد فقررت ا رل المرراء ادسرتقمبي الترري تح رل ا يرر  مرن دهررن السرنام  -0
%  08 ينراء الترنفس بنسرب   فتوبتر تمتص و  ن تستخ ص الماء من الهواء  بوسات  مخاتي  تحويفها النفي يمكنها
حيررث تسررتتيئ ادحتفررا   ،وذلرر  بفبررل البنيرر  الخا رر  ل حهررا  التنفسرري وخا رر  بتانترر  مخاتيرر  األنرر   ، تقفيبررا  

 ،ححرم  نفهرا وتحعردها ممرا يكسربها مسراح  واسرع  بنسب  كبيفة من الفتوب  الموحرودة فري هرواء ال فيرف بفبرل كبرف 
 % مما يحم   الهواء ال فيفق من ماء .72ويمكن لإلبل بهذ  التفيق   ن تحتف  بمعدل 

لررذا فإنرر  يتمتررئ بأهميرر  خا رر  فرري المحاف رر  ا ررل الفتوبرر  فرري  ،تتميرر  اإلبررل بسررماك  ح رردها ووفررفة وتررول وبررف   -2
ويمح   ن  ،وقد تم ايبات ذل  بين اإلبل قبل ح  الوبف وبعد   ،م حو   ألن  يحد من التبخف ب وفة  ،العبوي  

ن مرا يتبقرل منر  فري  ،السنام والح ء الع وق من حسم اإلبل مغتل بوبف كيي  يسرقت مع مر  بعرد انتهراء ال رتاء  وا 
التعرفق  ال ي  يع ل ح د الحيروان ارن الوسرت المحريت السراخن فيق رل مرن تعفبر  ل حرفافة وبالترالي يحرد مرن دفحر 

 فيحاف  الحيوان ا ل فتوب  ابويت  .
ففا  بول  ديد التفكي  اند البفوفة  -5 ويمكنها تف  بول مفك   ،تتمي  ك ي  الحمل بأنها تستتيئ ادحتفا  بالماء وا 

 /  بعا  م وح  البحف .0حدا  تب غ دفح  م وحت  /
دوفا  هامرا  حردا  فري ادحتفرا  بالمراء  برل يرهيف ن التكوين النسيحي والرو يفي ل ك ير  انرد اإل وتحدف اإل افة الي

ألن  من المع وم  ن  نابير  وارفى هران  ي التوي ر  التري تتواحرد فري نسرين لر  الك ير  وهري تقروم بتفكير   ،في العبوي  
وكّ مرا كيرف ارددها  ادت القردفة ا رل التفكير  ولهرذا فرإن انخفرار نسرب  سرماك  النسرين ال بري الرل نسرب  النسرين  ،البول 

وقرد تبرين  ن  ،لق فق في الك ي  يعد بيانا  مفيردا  داد  ا رل قردفة  اارادة ادمت راص الرذق يرتم مرن خرمل ارفى هران  ي ا
 م ا ل التوالي . 2:0نسب  هذ  األنسح  اند الحمل تعادل 

ومررن العوامررل الترري تسررااد الحمررل ا ررل ادحتفررا  بالفتوبرر  وترروفيف المرراء بررمن العبرروي  انخفررار ارردد مررفات  -0
وبرذل  ترنخفر نسرب   ،/ مرفة/د 05/ مفات /د بينما ي ل هذا العردد انرد األبقراف حترل /02-8التنفس الذق يب غ /

باإلبرراف  الررل ذلرر  فررإن اإلبررل د تفررت   فواههررا مت قررا  فرري حالرر  السرريف  و فرري  ،الفتوبرر  المتفوحرر  بهررذا التفيررق 
 الحادت غيف البفوفي  .

وهري  رديدة السرمي   ،حيث تتف  ارادة ذائبر  مرئ البرول  ،تعد البول  من  هم النواتن ادستقمبي  لهدم البفوتينات  - 7
من اليوفيا  مرن العبروي  يسرته   الحيروان كمير   اذ  ن  ك ما دات الحاح  الل تف  كميات ،وذات تناب  ن يت 

حيث ت كل م دفا  غذائيا   ،فمع م اليوفيا تفف  من مخاتي  الكف   ،اد  ن األمف مخت   اند اإلبل  ،من الماء 
إن  يتف  مئ الفوث وليس مئ ي يد ان حاح  النبيت الحفيومي ف  ما ما ل نبيت الحفيومي الذق يقتن بمن ، حيدا  

حيررث يقت ررف ام همررا  ،ء اررن الك يتررين مررن المرراء بررمن العبرروي  ويخفرر  العرر بهررذا يترروفف مقررداف كبيررف و  البررول،
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ا ررل تررف  األمررم  ال ائرردة ا ررل  رركل بررول  ررديد التفكيرر  بعررد ادسررتفادة مررن مع ررم مررا فيرر  مررن مرراء انررد اررودة 
 امت ا   الل الدم .

 ااد فري ذلر   ركل الكفيرات الحمرفويسر ،ات األخرفى يستتيئ دم الحمال ادحتفا  بالماء بنسب   ا رل مرن الحيوانر -8
ن  رك ها البيبراوق والمقعرف ،بينما هي قف ي  ال كل انرد الحيوانرات األخرفى  ، البيباوق مرن الروحهين  ق ريم   وا 

Concave ل عتر  لفترفة  ال كمير  كبيرفة مرن المراء بعرد تعفبرهبر ف  اإلا تقاوم التكسف وادنفحاف اندما تيحع ه
% مررن و نرر  فررإن  ررهيت  لتنرراول الغررذاء 07يعترر  الحمررل ات ررا   ررديدا  لدفحرر   نرر  يفقررد نحررو  وانرردما ،توي رر  

اد  ،واند نهاي  فتفة العت  لروح  افتفرا  فري اردد كفيرات الردم الحمرف ونقرص اردد البرير  ،تبع   و تنعدم 
انرررات تترررأق م مرررئ وهرررذ  الخ رررائص الهامررر  في يولوحيرررا  تحعرررل مرررن اإلبرررل حيو  ، ن ححرررم الكفيرررات الك ررري د يتغيرررف 

 العت  ال ديد ب وفة حيدة .
وترفتبت هرذ   ،قت راد فري اسرتخدام  المراء واالمحاف   ا ل ما تحوي  ابرويتها مرن  فيتتمتئ اإلبل بمقدفة االي   -9

د فع رل الرفغم مرن  ن اإلبرل مرن الحيوانرات ذات الردم الحراف ا ، فري العبروي  التروا ن الحرفافق بربت بآلي  مقدفةال
لنهرراف وتررنخفر فرري فرري األوقررات الحررافة مررن ا  رريفا   حيررث تفتفررئ ،افة حسررمها ليسررت يابترر  باسررتمفاف  ن دفحرر  حررف 

وقرد ي رل الفرفق فري دفحر  حرفافة حسرم اإلبرل برين ال يرل  وخا   فري البيئر  ال رحفاوي ،من ال يل األوقات البافدة 
ل عت  ت اإلبل دفح  حفافة الحسم ت داد اذا ما تعفب تبدلوهذ  القاب ي  في  ،/ م   و  كيف7-0والنهاف الل نحو/

التفاوت الكبيرف فري ونتيح  لهذا  ،ما تفقد  من الماء ان تفيق التعفق والتبخيف كمي  وذل  باخت ال ، لمدة توي  
، ومرن الممحر   ن الح رد دختر ان الحرفافة  /م  تر داد سرع  الحسرم20-05ها التري تترفاو  برين /حسمدفحات حفافة 

 ن دفح  حفافة األح اء العميق  من الحسم حيث تتدف  الحرفافة بادفتفرا  مرن الخراف  نحرو الرداخل ، كمرا  من  قل 
ود يبرتف الحيروان الرل التعرفق اد اذا  ل في النهاف تحرد مرن كمير  الحرفافة المكتسرب افتفا  دفح  حفافة حسم اإلب
يرل وانرد انخفرار دفحر  حرفافة الوسرت المحريت وفري ال  ،النهراف  منت ر /م  فري 20تحاو ت دفح  حفافة حسم  /

/  يرهدق الرل 20/ كمرا  ن افتفرا  حرفافة حسرم اإلبرل حترل ،يفقد الحيوان الحفافة ال ائدة بتفيق اإل عا  والتو ريل 
حسررم والوسررت المحرريت وبالتررالي الررل الحررد مررن فقرردان المرراء  ينرراء النهرراف اررن تفيررق التق يررل التبررادل الحررفافق بررين 

ومرن  لعم يرات ادسرتقم  والتمييرل الغرذائي انرد اإلبرل حساسري  تبيعير  لتق ر  دفحرات الحرفافة ، ، وكذل  التعفق
ميرر ات تق رر  حررفافة الحسررم  نرر  اذا تسرراوت دفحرر  حررفافة الحسررم مررئ حررفافة الوسررت المحرريت ديبررق  ق  يررف ل مرراء فرري 

 ات/ ليترف 5/ مرا يعرادل سرعفة حفافير  ويروفف /0522/كغ يخر ن فري حسرم  /522فالحمل الذق ي ن نحو/ الحسم ،
بعد العت    ومن الممح   ن ،بالتعفق  ا ف  هذ  السعفات من حسمهلاإلبل ، والتي تحتاحها من الماء يوميا  
 /دقائق فقت حتل ولو كان الماء مالحا  02/ليتفا  من الماء مفة واحدة خمل /002ما يقاف  / الحمل ال ديد ت ف 

 الياني  وبنفس اليوم .تف في المفة / لي82يم ت ف  نحو / ،
 بعرردمبرري سرااات ارردة ا رل  ررف    اإلبررل العت رل ل مرراء يرم يرر ول  ايررف  في يولوحير  تحررت الح رد تحردث وذمرر -02

براألمم  ،/ ساا  تقفيبا  02مبي / ممرا يسرب  احتباسرا  ل مراء  ،وتكون الوذم  وابح  اندما يكون الغذاء غنيرا  
 خا رري  حرر ء مررن المرراء ل عبرروي  وترردايم مررف الررذق يسرراهم فرري ترروفيفاأل ،تحررت الح ررد الررذق يبرردو متوذمررا  وتفيررا  

 تحمل اإلبل ل عت  .
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 السلوك الجنسي: -
 النضج الفيزيولوجي :

ال رفو  البيئير  ، و والوفايير   العديرد مرن العوامرل منهرا الغذائير ،ب Puberty periodفترفة الب روغ الحنسري  تترأيف
 ، والو ن وغيف  .والعمف ،وخ ائص السمل   ،وتبيع  المنتق   ،السائدة 

/ سرررنوات ود تسرررتخدم فررري التناسرررل اد بعرررد  ن 2-0يحرردث الب ررروغ الحنسررري لررردى اإلنررراث )النيررراقو بعمرررف نحرررو/
 مرا الرذكف  ،/ سرنوات 0/ /سرنوات لتبرد  باإلنترا  بعمرف5-2 ق فري امرف / ، يبرا  Period  Maturityتنبن حسرميا  

اد  نر  قرد يترأخف فري النبرن الحسرمي  ، / سنوات ليبد  في بعم ير  النر و5-2في ل الل مفح   الب وغ الحنسي بعمف /
/ سررن  . و تسررتمف الكفرراءة 22/ سررن  ونررادفا  مررا ي ررل الررل /02/ ويب ررغ متوسررت امررف اإلبررل ،/سررنوات  0حتررل امررف/ 

   مرررررا الرررررذكوف فتبرررررد  كفاءتهرررررا الحنسررررري  بادنخفرررررار بعمرررررف ، / سرررررن  تقفيبرررررا  02التناسررررر ي  انرررررد اإلنررررراث حترررررل امرررررف /
 / سن  .05-00/

 Season Reproduction:  موسم التناسل
انرد اإلبرل مرن كرانون اليراني حترل نهاير  آذاف وبداير  نيسران مرن كرل Breeding seasonيمترد موسرم التناسرل 

وفرري موسررم  ،انررد الررذكوف مررئ تقرردم العمررف ويتررول  ،ويكررون هررذا الموسررم انررد الررذكوف  تررول منرر  انررد اإلنرراث  ،اررام 
 كمررا  نهرا قررد تعرراني مررن اإلسررهال ،ترففر الغررذاء نهائيررا   سرر  وترففر العمررل وتقررل  ررهيتها  والتناسرل ترر داد الررذكوف  فا
 .اادتها  وتهدف وتفغو باستمفاف ا ل غيف بسب  س وكها الع بي

وهرو متردلي  Soft palateالحنر  الفخرو ويستدل ا ل  ن الذكف بحال  هيا  وفغب  حنسري  مرن خرمل م راهدة 
ويسرمل   يبرا   ، Goola pouch/سم ويدال بالحود  05من الفم ويكون ا ل  كل بالون  حمف ال ون يبف  لمساف  /

بحيرث  ، و مهاحمرا  وانيفرا  لدفحر  الختروفة  ،وفي هذ  األيناء ي رب  الرذكف  فسرا  ويكيرف مرن الفغراء  ،الحّ    و الكّ   
وت هرف ا ير  اممرات الق رق  ،وي ب  كييف ال حاف مئ الرذكوف األخرفى المنافسر   ،ي ع  ادقتفا  من  والتحكم في  

وتحفي  األن   الل الخ   واإلكياف من حفك  الذيل والتبااد  ،وسيمن ال عا   ،األسنان  وادبتفا  ال ديد و فيف
، وتتبخم نا فا  البول ا ل مهخفت   ،ا ل فتفات متقافب  وبكميات ق ي   والتبول  ، Splayingبين القائمتين الخ فيتين 

، كما يح  الغردد القفوير  فري منت ر  قمر  الرف س فيخرف  منهرا سرائل  كفي  الفائح  ا  بني ن ويفف  ا يهما سائم  الخ يتا
 وفيما ادا هذ  الفتفة يكون الحمل اادة هادئا  متيعا  ل احب  . ، كفي  الفائح 

/ 72-52ويمكن ل ذكف اذا كران بحالر   رحي  وغذائير  حيردة  ن ي قر  / ،/ ناق  05دة لكل ذكف /يخ ص اا
ويمكرن  ن  ،/ ناقر  فري اليروم الواحرد اد  نر  د يسرتتيئ ادسرتمفاف برذل  08 ق  نر  يمكرن  ن ي قر  / ،ناق  فري الموسرم 

 / اناث يوميا  دونما احهاد .0ي ق  /
 Estrous The:  الشـبق

اد  نها  ،)ال يا و ا ل مداف العام  ) نيل الحملو من الحيوانات اديدة دوفات ال بق وتأتيها الدوفة تعد الناق 
 لذا فإن اإلبل من الحيوانات موسمي  التناسل . ،تكون  كيف ن اتا  في ف  ي ال تاء والفبيئ 

 ،/سررنوات 5-2/ ف ق بعمرر ،/ سررنوات وت قرر  مررن الررذكف بعررد سررن  2-0يررأتي ال رربق للنيررل ألول مررفة بعمررف /
/  يام في بعر 7/  يام وقد تستمف حتل /0-0 ما فتفة ال بق فتستمف من / ،/ يوما  02-05ويب غ تول دوفة ال بق /
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ذلر   ن اإلبرل تخت ر  ارن بقير  الحيوانرات فري ام ير   ،/ سراا  28-00وتح ل اإلباب  بعد الن و بنحو/ ،الحادت 
 ، ود  برين الرذكف واألنيرل  Coitusالحمرا   ل د برد مرن  ن يح رل النر و  وبر ،حيث  نها د تحردث ت قائيرا   ،اإلباب  

الذق يهدق بدوف  الل نبو  البويب   LHهفمون ال وتيني  ليتولد اند األنيل فد فعل ا بي هفموني يهدق الل اففا 
فرت ق  مرن  ،/ سراا  ا رل ام ير  النر و 28-02/وتوحهها نحو قنراة فرالو  بعرد مبري داخل حوي ل غفا  وتحففها 

حيررث تتكررون البويبرر  الم قحرر  ويحرردث  وبموحرر  الحوي رر  )انررد اإلبررل  الحيرروان المنرروق )النتفرر و وتسررمل هررذ  الرردوفة
ولهذا فإن الناقر  تقبرل الرذكف بعرد ارام مرن وددتهرا وذلر  فري  ،اادة لمدة اام تقفيبا  بعد الوددة ال بق يتأخف و .  الحمل

 .اد  ن هذا نادف الحدوث  ال فو  التبيعي  ومن المحتمل  ن يأتي ال بق ل ناق  مبكفا  بعد الوددة بنحو  هف
ي هررف ا ررل األنيررل خررمل فتررفة ال رربق اممررات ومتغيررفات مميرر ة مررن الناحيرر  السرر وكي  والفي يولوحيرر  تحع هررا 

ت رب  ق قر  تهر  برذي ها باسرتمفاف وتفغرو )تهردفو  ،حيث تقروم بالبحرث ارن الرذكف وتقر  خ فر   ،ان م و  بالختفحيو 
مررن األنيررل وي ررمها مررن منتقرر  الفقبرر   و مررن منتقرر   يقتررف  الررذكف ،تقررل  ررهيتها لتنرراول الغررذاء  ،ا ررل غيررف اادتهررا 

 ل من  اففا ات ل ح   فاف  ذات فائح  ممي ة ونفاذ  .يتوذم الحياء وتسي ،األفبا  الخ في  كما في الحيوانات األخفى 
 : Coition (Coitus)النـزو )الجماع( 

وقد يعبها من  ،يبد  الذكف بادقتفا  من األنيل ال بق  يم يقوم ب م  فبااها الخ في  وخا   الفتح  التناس ي  
 Crouchingبوبرئ القفف راء   فبااها الخ في  يم يدفئ بها لتحيم ا ل األفر ويفقد خ فهرا ا رل قوائمر  الخ فير  فقرت

position ،   يرام 2-0ويفبل  ن يتم النر و بعرد / ،األمامي   حتل تتم ام ي  الت قي ومن يم يع وها ويبمها بقوائم  /
 2من انتهاء فتفة ال بق

 
 وضعية النزو عند اإلبل . 

و يقرررذ  الرررذكف  ،/ سررراا  فررري بعرررر األحيررران 0/ دقيقررر  وقرررد تترررول الرررل/02-00/نحرررووتسرررتمف فترررفة النررر و 
ود ت ق  األنيل اند بداي  فترفة ال ربق برل بعرد  هروف السرائل  ،/ مل وستيا  من السائل المنوق في المفة الواحدة 0نحو/

منها تففئ ذي ها وف سها الل األا ل والخ   وتتف  قتفات من  نيل بدنو الذكفواند  عوف األ ،ال    من فتح  الحياء 
 البول اندما يدنو منها .
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 Gestationالحـمل :
/  095-025وتترفاو  وسرتيا  برين /  ،/  رهفا  00انرد الناقر  نحرو/ duration  Pregnancyتب رغ فترفة الحمرل

ولبررفودة  ،وغالبررا  مررا تحمررل األنيررل مررفة واحرردة كررل اررامين  ق  نرر  يررتم الح ررول ا ررل مولررود واحررد كررل اررامين  ،يومررا  
وتتررول فتررفة الحمررل انررد الناقرر   ذات السررنامين اررن  ،الوسررت المحرريت دوفا  كبيررفا  فرري تررول فتررفة الحمررل وتررأخف الرروددة 

 . / يوما  02-02وحيدة السنام بنحو /
وتحرس الناقر  وهري حايمر   ،لناقر  ارن تفيرق المسرتقيم كمرا هرو الحرال انرد األبقرافويتم ت خيص الحمرل انرد ا

ويتت ر  ت رخيص الحمرل برالحس ارن تفيرق المسرتقيم خبرفة متمير ة ن رفا   ،ا ل األفر بعد التحكم بها واق ها   ود  
 لوحود بعر المفافقات الت فيحي  في األاباء التناس ي  لديها.

 ، Gonadotrophin H .testا  بررإحفاء اختبررافات مخت فرر   همهررا اختبرراف كمررا يمكررن ت ررخيص الحمررل مخبفيرر
 . Estrogen H. testواختباف

 Parturition الـوالدة :
تبد  اممات الوددة بال هوف لتنتهي بسهول   ،لبا  ما يكون ذل  في ال تاء  و الفبيئ امئ انتهاء فتفة الحمل وغ

وي رراد  مواررد الرروددة فرري اإلبررل اررادة مررن  ،ي الرروددة فرر باسررتيناء بعررر الحررادت الق ي رر  حرردا  الترري يحرردث فيهررا اسررف
 نهاي  كانون الياني وحتل  هف نيسان ومن امئم اقتفا  مواد الوددة :

 ت ب   فه  لتناول الغذاء . /  سابيئ من الوددة نحد  ن الناق 0-0قبل / -0
وتحررردث وذمررر   ،وتفتخررري األفبتررر  الحوبررري   ،الحيررراء  ا  التناسررر ي الخافحيررر  وتتررروذم  ررفتاتتبررخم  ابررراء الحهررر -0

 في يولوحي  في البف  .
ويبردو البرف   ،وت رب  دمعر  ومتوذمر  ، التري يميرل لونهرا الرل األسرود  ا  يتبخم البف  الذق يم   ح مرات  فبعر -0

 . تيح  دمتمئ  بالسفسو متدليا  ن
األمررف الرذق يح رر  الفارر  ألفررفاد القتيررئ ممررا  ،قبرل يرروم مررن الرروددة ت رراهد الناقرر  وهري ترردوف وتهرردف ب رروت اررال  -2

 يحع هم يبتعدون انها .
وتمتنرئ ارن تنراول  ق غرذاء يقردم  الروددة،تفقد وتنهر ادة مفات حتل تفكن الرل مكران منعر ل يناسربها مرن  حرل  -5

 اليها .
 يتحول قوام ال مغ  من ال كل االي ال  وح  الل حال   ب  سائ   . -0

 حيرث تسرتغفق نحرو ،ويمح   يناء الوددة  ن الناقر  تبرئ وليردها بسرفا  وبسرهول  وهري حايمر  ا رل األفر 
 والناقر  د ،/دقيق  يم تنهر بسفا  مبتعدة ان  ق يم  لت كل دفاا  ح رينا  مرن  حرل وقايتر  مرن  فرفاد القتيرئ 02-02/

 ،وقّ ما ت اد  حادت احتباس ل م ريم  انرد النيراق  ،وبعد الوددة بببئ سااات ت تف  الم يم   ، نادفا   ت د تو ما  اد
)الس يلو اذا  ّم فائح  ويمنئ العف  األ خاص المعّتفين  يناء فتفة وددة الناق  من الدخول الل مفا  اإلبل ألن المولود

 نفق .باإلسهال يم يالعتوف ينفق  و ي ا  
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نمرا تتفكر  يتخربت  ،د ت حس مولودهرا  بردا   التي ولدت والناق  ، كيف / كغ  و05-05يب غ و ن المولود نحو/ وا 
ويبقررل المولررود  ،وتكتفرري ب ررم  ل تعررف  ا يرر   ،ويتق رر  حتررل يحرر  مررن المررادة المخاتيرر  الترري تغترري حسررم  ت قائيررا  

وتقردم لرر  ال رمغ  ب حاحر  فبراا   ، يام ويحتا  ل مساادة  ينراء الفبراا  / 0-0بعيفا  د يقدف ا ل الوقو  فتفة /
وبعرد  ن يرتمكن مرن النهرور يردال المولرود بالم ربل )الرذكف  ،خا   بعد سااتين من الوددة تقفيبا  ويردال )السر يلو 

 ،برت حترل سرن الفترام ويت رق ا ير  الحرواف )البريسو حينمرا يتبرئ  مر  حييمرا ذه ، ما األنيرل فتردال حرائم و  ،بالسق  
 نحوها . ويسمل الف يل من بداي  فتام  وانف ال  ان  م  حيث يكون ب غ من العمف سن   و

 Management of female camel: رعـاية الناقة 
 مررا اذا بقيررت برردون  ،/   ررهف ااتبررافا  مررن بدايرر  الحمررل 0تسررتتيئ الناقرر  المحاف رر  ا ررل انتررا  الح يرر  لمرردة / -0

 /  هفا   و  كيف  حيانا  .08/حمل فإن انتاحها من الح ي  يستمف لمدة 
 . من  حل استمفاف انتا  الح ي  بالكمي  المت وب  ا   ساسي ا  تعد التغذي  الحيدة ل ناق   فت -0
ت الحمبر  حتررل سررت وقررد ي رل ارردد مررفا ،تح ر  الناقرر  مررفتين فري اليرروم مررفة  رباحا  و خررفى مسرراء  انرد الغررفو   -0

  وي ل اإلنتا  األا مري مرن الح ير  فري التفبير  التق يدير  لإلبرل الرل نحرو ،مفات يوميا  وذل  تبعا  لمناتق التفبي  
ول ناقر   فبرئ  ،كرغ يوميرا   /02-05/  مرا فري التفبير  الحديير  فقرد ي رل اإلنترا  اليرومي حترل ،/كغ في اليوم 2-8/

 .  ن يكون وليدها حانبها  يناء الحمب  ويفبل ،ح مات تفبئ منها وليدها 

ويح   ن يقوم المولرود بداير   ،بوحود وليدها بقفبها ب وفة دائم   ومن اادات النياق السيئ   نها دتدّف الح ي  اد -2
 يم تتم حمبتها . وفي حال نفوق المولود تتبق تفيق  العِس  التي تتبق اند األبقاف والحواميس . ،بتحنينها 

ويتوقر   ،/  رهفا كمرا ذكرف08-00ألخرفى مرن العرالم ويب رغ فري المتوسرت /خت   تول موسم الحمب  من منتق  ي -5
ق ررف الفتررفات مررا بررين الحمررل وا خررف اذ  نرر  ك مررا كانررت مررفات الحمررل  ذلرر  ا ررل اوامررل اديرردة  همهررا تبااررد  و

 متباادة ك ما  اد موسم الحمب  .
)الحروافو خملهرا ن ر  انترا   /  هفا   و  كيف ويسته   المولرود00/ ناق  نحوتب غ فتفة الفباا  بالمتوست اند ال -0

 . وبهذا يكون اقتف  من سن الفتام ،من الح ي   الناق 
حيررث  ن األم د تررنس وليرردها بسررفا  بررل ت ررل تررذكف  وتتفقررد  يرراف  لفتررفة  ،حرردا   ا  وااتفيرر ا  حساسرر ا  تعررد الناقرر  حيوانرر -7

 دم استمفاف انتا  الح ي  اند غيا  المولود .وهذا ما يساهم في ا ،توي   
فبررااها حتررل يترروفف لكررل  -8 يحرر  ف ررل المولررود الررذكف )الف رريلو وكررذل  األنيررل )الخولرر و اررن األم بعررد حمبتهررا وا 

  منهما ما ي  م ألداء ام يات ادستقم  الغذائي .
و ن لهرا القردفة ا رل  تنراول كمير  كبيرفة  ،ال هيرفة يح  مفاااة  ن اإلبل تأكل بكيفة في ال با  وفي فتفة ما بعرد  - 9

  ا  بأذى بعكس المحتفات األخفى .من الحبو  دون  ن ت
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 يجب تحنين الناقة قبل حالبتها بترك مشبلها يرضع قلياًل منها .

 
ومعالحر  األمرفار التري  ،يح  العمل ا ل وقاي  اإلبرل مرن األمرفار الخمحير  المحدقر  بهرا وتح رينها بردها  -02

حيررث يحقررن  Camel-poxو هررم هررذ  األمررفار الترري يحرر  التح ررين برردها مررفر الحرردفق  ،يمكررن معالحتهررا 
حيررث يحقررن ال قررا  تحررت  Anthraxوالحمررفة الخبييرر   ،وتكتسرر  اإلبررل مناارر  لمرردة سررن   ،ال قررا  بررمن األدمرر  

العفبرررري  فيعتررررل ال قررررا  تحررررت الح ررررد  والحمررررفة ،/مررررل ويعترررري مناارررر  ترررردوم لمرررردة سررررن  0-0الح ررررد بحفارررر  /
ويعترررل ال قررا  تحرررت الح ررد فررري  Pasteurellosisواإلنتانميرر  الن فيرر   ،/  رررهف 0/مررل وتررردوم المناارر  /5بحفارر /

والحررردفق ويعترررل ال قرررا  برررمن األدمررر  وتررردوم   ،/   رررهف0/مرررل وتسرررتمف المنااررر  /5-0منتقررر  الفقبررر  بحفاررر  /
 ، Tetanusوالكرر ا   ،/  ررهف ويعراد الت قري  سرنويا  0ل النامير  بعمرف/كمرا تح ررن حميرئ اإلبر ،المناار  لمردة سرن  

بحفار   تتناسر  مرئ  /مل  و5ويعتل ال قا  تحت الح د بحفا  /  Enterotoxaemiaوالتذيفن المعوق الدموق  
 Rabiesوداء الك ر    Black legمفة العفبري  حوال ، Yersinia pestis infectionوالتااون  ،و ن الحيوان 

وداء  ،Trypanomiasisالتفي يررات الدمويرر  كالميقبيررات   Leptospirosisداء البفيميررات   . كمررا يحرر  معالحرر 
 وغيف  . Actinomycosisداء الفتوف ال ّعي   الل حان  Piroplasmosisالكميفيات 
 male camel  Management of رعـاية البعير :

مفبعرا  وافتفرا  الحرداف فري  /مترفا  08سراح   فبري  تب رغ مسراحتها    /يح  مفاااة  ن الحمل ) الرذكفو يحترا  الرل  -0
 مترراف ويستحسررن  ن تكررون  فبرري  الح يررفة الترري تفبررل ا يهررا الحمررال تفابيرر   /0/الح يررفة يحرر   ن د يقررل اررن 

 . وحاف 
يح  تفقد الحال  ال رحي  لإلبرل يوميرا  ل وقرو  ا رل سرممتها وفري حرال ممح ر   ق انحرفا  فري ال رح  العامر   -0

 اند  ق حيوان يفبل استدااء التبي  البيتفق .
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لررذا يحرر  ادهتمررام بال ررفوت  ،ان التغيررفات الحويرر  والمناخيرر  المفاحئرر  تررهيف تررأييفا  سرريئا  فرري ال ررح  العامرر  لإلبررل  -0
وقرررد تبرررين  ن اإليرررواء السررريص والتغيرررفات المناخيررر  المفاحئررر   ،  الخا ررر  بررراإليواء وترررأمين مرررا  مكرررن منهرررا ال رررحي

 سب  تغيفا  في تبيع  الفوث في ب  نااما  لينا  وقد يتحول الل اإلسهال .يواإلحهاد 
ان ف الكالسيوم / غ من م   التعام الل حان  022تحتا  اإلبل تحت  فو  اإلنتا  المكي  الل اباف  نحو/ -2

 فق وقد ينتهي بهبوت في الق   .ألن نقص ان ف الكالسيوم يهدق الل متاا  في الحها  الدو  ،ل ع يق  يوميا  
ذا  ،قررد تسررب  التغذيرر  ا ررل األاررم  الخبررفاء الغبرر  والبررافدة اإلسررهال ود سرريما فرري ف رر ي الفبيررئ والخفيرر   -5 وا 

كما يمكن  ن ت ا  اإلبرل برالمغص  ،ل مستقيم نتيح  ل تح يق بوتا   و ه ا  استمف هذا اإلسهال فإن  يحدث انقمب
 . وخا   بالمغص الغا ق مما يهدق الل ت ب  الكف  وقد يحدث التقيه لديها

 newborn Management of رعــاية مواليد اإلبل :
لرذا فرإن  ،يعد القعود من الحيوانات الحساس  ل  رفو  البيئير  التري لرديها قاب ير  لإل راب  بادبرتفابات الهبرمي   -0

والتغذيرر  والفاايرر   ،نسررب  النفرروق بررين هررذ  المواليررد قررد ترر داد بعررد الرروددة بفتررفة ق رريفة بسررب   ررفو  البيئرر  السررائدة 
ا يفبرل ااتراء الع يقر  الحافر  مرئ الع ر  األخبرف مرن  حرل الحرد لرذ ،ودسيما في سنين القحت والحفا   ،السيئ  

 من نسب  اإل اب  بادبتفابات الهبمي  .
اإلنتا  المكير  دحتمرال اإل راب  بمرفر العبر   البيبراء )ارو  فيترامين التفبي  و تتعفر المواليد تحت  فو   -0

E  ميل هذ  ال فو  اباف  فيتامين  لذل  يح   ن تفاال اند تغذي  المولود تحت ،وان ف السي ينيوم وE  مئ
 . ان ف السي ينيوم بنسب  محددة لوقاي  ال غاف من اإل اب  بهذا المفر

يحرر  ارردم ااترراء القعررود كميرررات  ائرردة مررن السفسررو  حتررل د ي رررا  بسرروء الهبررم الحرراد  و التخمرر  وبالترررالي  -0
نفرروق سررب  التي ترويعررد اإلسرهال مررن  هرم الحررادت المفبري  الختيررفة التري ت رري  المواليرد الحدييرر  وال ،اإلسرهال 

 بنسب  االي  بسب  التحفا  .
ألن  يررادة  ررف  المرراء تررهدق الررل اإلسررهال والنفرروق بسررب   ،يحرر  ااترراء المرراء ل قعررود بالقرردف الررم م دونمررا افررفات  -2

 التحفا  . التسمم بالماء  و
وييرابف  ،/  سرابيئ 0-2مواليد اإلبل مئ  مهاتها الل المفال حيث  ن لها القدفة ا ل الفاري وهري فري امرف/تت ق  -5

ا ررل ترردفيبها ا ررل الفارري وتنرراول األا ررا  حتررل تب ررغ سررن الفتررام حيررث تتترروف معرردتها المفكبرر  باتحررا  هبررم 
 السي  يو  واألام  النباتي  .

والف ل  ،/  هفا  وذل  حس  حال  الناق  المفبع  09-05من العمف / )الحوافو اادة اندما يب غ يفتم القعود -0
 وحال  المولود ال حي  ذات . ،السنوق 

 


