
األطلس المصور 

ألمراض اإلبل





مقدمة
ينفرد �لعامل �لعربي عن مناطق �لعامل �لأخرى برثوة �ضخمة من �لإبل، كمًا ونوعًا، �إذ يقارب تعد�دها 12 مليون ر�أ�س متثل 75% من تعد�د �لإبل يف �لعامل. ورغم �أن 
هذه �حليو�نات ُتعد م�ضدرً� مهما من م�ضادر �لغذ�ء، خا�ضة بالن�ضبة ل�ضكان �ضبه �جلزيرة �لعربية، �إل �أن م�ضاهمتها يف �إنتاج �للحوم �حلمر�ء و�لألبان ل تزيد عن 
4.6% من جملة �لإنتاج �لعربي. هنالك معوقات عديدة تتعلق بتنمية هذه �لرثوة �حليو�نية �لهائلة، منها �ملعوقات �لبيئية و�لجتماعية و�لقت�ضادية و�ملعرفية. وتعترب 
فيها.  و�ل�ضتثمار  وتطويرها  �لإبل  لتنمية  �ملبذولة  �مل�ضوؤولة عن بطء �جلهود  �لعو�مل  �أهم  و�ضحتها من  رعايتها  و�ضبل  �لإبل  باإنتاجية  �ملعلومات �خلا�ضة  حمدودية 
وبالتايل لدينا حاجة ما�ضة للمزيد من �ملعلومات حول �لحتياجات �لغذ�ئية، وكفاءة �لتحويل �لغذ�ئي، و�لكفاءة �لتنا�ضلية، و�لنمو، و�خل�ضائ�س �لور�ثية ل�ضاللت �لإبل 

�ملختلفة، و�ضبل �ل�ضتفادة من �لتقنيات �حلديثة يف ت�ضنيع حليبها ومنتجاتها �لأخري. 

تقوم �لإبل بدور رئي�س يف حياة �لإن�ضان �لعربي وذلك ملا لها من فو�ئد جّمة ل يت�ضع �ملجال لذكرها. وهناك ن�ضبة عالية من م�ضتهلكي �ألبان �لإبل وحلومها يف �ململكة 
�أ�ضحاب �لإبل يف �ململكة وغريها ل يهتمون كثريً� باأب�ضط معايري �لرعاية �ل�ضحية،  �أن  �لعربية �ل�ضعودية و�لتي يقدر تعد�د �لإبل فيها بحو�يل 865000 ر�أ�س. بيد 
بينما تظل معرفتهم باأمر��س �لإبل و�أ�ض�س مكافحتها حمدودة، فهم يتنقلون بحيو�ناتهم من مكان �إلى �آخر بعيد� عن مر�كز �خلدمات �لبيطرية ويعتمدون يف عالج 
�أن �لدر��ضات  �إل  �أن �لإبل متتاز مبقاومة عالية لالأمر��س �ملعدية،  حيو�ناتهم على �لطب �ل�ضعبي مثل �لكي و�لأع�ضاب. وقد كان �لعتقاد �ل�ضائد بني �لكثريين هو 
�حلديثة �أظهرت �إنها ل تقل ُعر�ضة عن �حليو�نات �لزر�عية �لأخري للكثري من  �لأمر��س �ملعدية. ويف �ضوء �لتغري�ت �لجتماعية و�لقت�ضادية يف �لدول �لنامية، 
كحيو�ن  �لإبل  �إلى  �لإيجابية  و�لنظرة  �لطبية،  �لأهمية  ذ�ت  �لإبل  منتجات  من  كثري  و�كت�ضاف  و�ألبانها،  �لإبل  للحوم  و�ل�ضحية  �لغذ�ئية  بالأهمية  �ملعرفة  و�زدياد 
م�ضتقبلي، فقد �أ�ضبح من �ل�ضروري بذل �ملزيد من �جلهد لتطوير �لإبل، وتوفري �لرعاية �لغذ�ئية و�ل�ضحية �ل�ضليمة لها، و�لعمل على رفع كفاءتها �لتنا�ضلية، وحمايتها 

وحماية �مل�ضتهلكني ملنتجاتها من �لأمر��س �ملعدية. 

ويف هذ� �لإطار بذلت �أر��ضكو جهودً� حثيثة لتحديد �لحتياجات �لغذ�ئية لالإبل بكل دقة، وت�ضنيع �لأعالف �لالزمة لها ح�ضب مر�حل �إنتاجها �ملختلفة، كما بد�أت 
�ل�ضركة  �لإر�ضادي قامت  �لعمل  باإعد�د برنامج �ضحي يت�ضمن ت�ضخي�س �لأمر��س �ملعدية ت�ضخي�ضًا خمربيًا وميد�نيًا �ضليمًا و�مل�ضاعدة يف مكافحتها.  ويف جمال 
باإعد�د كتب ون�ضر�ت خمتلفة ومنها هذ� �لأطل�س �لذي مت �إعد�ده خ�ضي�ضًا لأ�ضحاب �لإبل ومربيها لتعريفهم يف من خالل �ل�ضور باأهم �لأمر��س �لتي ت�ضيب �لإبل. 

و�هلل ويل �لتوفيق. 

�لرئي�س �لتنفيذي
د. عبد �مللك عبد�هلل �حل�ضيني





جدري الإبل )اجلدرة(: مر�ض فريو�شي �شديد العدو ي�شيب  احلوا�شي والإبل يف اأي عمر اإن مل تتعر�ض للعدوي من قيل. تكرث برثات 
اجلدري علي الوجه واأجزاء اجل�شم الأخرى اخلالية من  ال�شعر؛ وقد تكون الإ�شابة مو�شعية وطفيفة اأو حادة وعامة باجل�شم.  .



جدري الإبل )اإ�شابة عامة حادة(



جدري الإبل )اإ�شابة طفيفة(



جدري الإبل )اإ�شابة عامة(



الهيام: مر�ض خطري ت�شببه اأوليات تعي�ض يف الدم وتنقلها ح�شرات ما�شة للدم. ي�شبب هزال مدقع وفقر دم وبروز العظام و�شمور 
الع�شالت و�شعف الإنتاج واإجها�ض متاأخر. 



الهيام: �شمور ال�شنام من مظاهر الهزال يف الإبل املري�شة 



الهيام: هزال �شديد وبروز العظام و�شمور ع�شالت الكفل



الهيام )ورم اأ�شفل البطن(



الهيام : اإجها�ض متاأخر



الهيام : )اإجها�ض متاأخر(



الهيام: مولود ناق�ض النمو: لون ملتحمة العني وال�شفتني وغ�شاريف الأّذن وردي ب�شبب انعدام لون اجللد.



الهيام: مولود ناق�ض النمو؛ يعاين من �شعف �شديد وعجز عن الوقوف.



�لزماط )�لإكزميا �ل�شارية( مر�ض فريو�شي �شديد �لعدوى يف �حلو��شي. ي�شبب �آفات م�شتديرة وق�شور حول �ل�شفتني و�حلاجبني و�أحيانا 
تورم يف الراأ�ض والعقد الليمفاوية.



�لأكزميا �ل�شارية )�لزماط(: �آفات وق�شور يف ملتحمة �لعني و�حلاجبني.



زماط يف حا�شي: �آفات وق�شور حول �ل�شفتني؛ �إدماع غزير وت�شخم بالعقدة �لليمفاوية حتت �لفك �لأ�شفل



�آفات وق�شور �لزماط )�لإكزميا �ل�شارية( علي �ل�شفتني و�حلاجبني



�لإكزميا �ل�شارية )�لزماط(: �آفات جلدية وت�شخم بالعقد �لليمفاوية حتت �لفك وتورم باحللق.



�لإكزميا �ل�شارية )�لزماط(: تورم �حللق



�لإكزميا �ل�شارية )�لزماط(: �آفات بال�شفتني وتورم بالر�أ�ض



اخلراجات )الطلوع(: ت�شببها اأنواع عديدة من البكرتيا التي تلوث اجلروح واخلدو�ض لت�شل اإلى العقد الليمفاوية املو�شعية على �شطح 
اجل�شم ُمكّونة خراجات.



موا�شع اخلراجات )الطلوع( يف الإبل



موا�شع اخلراجات )الطلوع( يف الإبل



موا�شع اخلراجات )الطلوع( يف الإبل



خراجات الإبل )الطلوع( يف قاعدة الرقبة



موا�شع اخلراجات )الطلوع( يف الإبل



موا�شع اخلراجات )الطلوع( يف الإبل



موا�شع اخلراجات )الطلوع( يف الإبل



موا�شع اخلراجات )الطلوع( يف الإبل



موا�شع اخلراجات )الطلوع( يف الإبل



موا�شع اخلراجات )الطلوع( يف الإبل



موا�شع اخلراجات )الطلوع( يف الإبل



موا�شع اخلراجات )الطلوع( يف الإبل



 اخلراج )طلوع( بال�شرع يف الإبل



خراج )طلوع( بال�شرع يف الإبل



خراج )طلوع( بال�شرع يف الإبل



خراج )طلوع( بال�شرع يف الإبل



خراجات )طلوع( بال�شرع يف الإبل



خراجات )طلوع(: نتجت عن حقن خاطئ للحيوان بعقار الهيام يف الوريد وع�شلة الفخذ



تليف ناجت عن طلوع مزمنة عند قاعدة الرقبة



طلوع وتليف مزمن بالعقد الليمفاوية يف قاعدة الرقبة واأمام الكتف



اجلرب: مر�ض هام جدا ت�شببه طفيليات دقيقة تتكاثرعلى �شطح اجللد وتتلفه. ي�شبب الهزال و�شعف الإنتاج ويعاين احليوان من حكة 
�شديدة ويع�ض جلده با�شنمرار وت�شوء حالته مع تقدم املر�ض.



حالة جرب متقدمة: تبني ت�شاقط الوبر وتغ�شن اجللد والهزال



حالة جرب متقدمة: ت�شاقط الوبر وتغ�شن اجللد والهزال



حالة جرب متقدمة: ت�شاقط الوبر وتغ�شن اجللد والهزال.



حالة جرب متقدمة: ت�شاقط الوبر )ما عدا ال�شنام( وتغ�شن اجللد والهزال



حالة جرب متقدمة: ت�شاقط الوبر وتغ�شن اجللد والهزال



حالة جرب مزمنة عامة يف ناقة: تركيز الآفات بال�شدر والرقبة و�شمور ال�شنام



حالة جرب متقدمة: تغ�شن اجللد وتثنيه ب�شدة



القراع اجللدي: مر�ض �شائع بني احلوا�شي. يتميز بظهور مناطق دائرية خالية من ال�شعر علي اجللد. ت�شّببه فطريات تنتقل باملالم�شة بني 
احليوانات وبالو�شائط املختلفة كالأربطة وال�شروج الخ وي�شاعد الزدحام و�شوء التهوية والرطوبة واحلرارة علي تف�شي العدوًى.



قراع جلدي عام



تاأم جلدي )حرقة املطر(



داء النزف البكتريي: مر�ض خطري وقاتل يف الهجن يعتقد اأن �شببه تناول اأعالف ملوثة برباز الأبقار اأو بر�شيم ا�شتخدم فيه الرباز ك�شماد. ت�شاعد 
حمو�شة الكر�ض العالية وع�شر اله�شم وحرارة اجلو والتغيري املفاجئ للعلف علي تكاثر البكرتيا ب�شرعة واإفراز �شموم ت�شبب نزف داخلي ياجل�شم 

وبني ال�شكل نزف حتت �شغاف القلب.



داء النزف البكتريي: نزف بالأمعاء الدقيقة



داء النزف البكتريي: قروح وجلطات دموية باملنفحة



براز مدمم واأ�شود كالقطران ب�شبب اللتهاب النزيف بالأمعاء يف داء النزف البكنريي



نزف كلوي يف داء النزف البكتريي



احلمى الفحمية )اجلمرة اخلبيثة( فوق احلادة: نفوق مفاجئ و�شريع  وخروج دم اأ�شود غري متجلط من فتحات اجل�شم وانتفاخ �شديد باجلثة



التهاب املفا�شل باحلوا�شي الر�شيعة



التهاب املفا�شل باحلوا�شي الر�شيعة



التهاب املفا�شل باحلوا�شي الر�شيعة



التهاب املفا�شل يف احلوا�شي الر�شيعة



التهاب املف�شل يف ناقة



التهاب املفا�شل يف ناقة



ثاآليل جلدية )�شنط( يف اخلطم



متالزمة النفوق املفاجئ يف الإبل



اأمرا�ض اجلهاز التنف�شي: متعددة الأ�شباب . ت�شمل الأعرا�ض حمي واكتئاب و�شعوبة التنف�ض و�شعال  واإفرازات اأنفية وانخفا�ض ال�شهية 
والإنتاجية واأحيانا املوت. لحظ متدد فتحتي الأنف يف ال�شكل اأدناه.



اأمرا�ض اجلهاز التنف�شي: اإفرازات اأنفية �شميكة ومتدد فتحتي الأنف



اأمرا�ض اجلهاز التنف�شي: اإفرازات اأنفية �شميكة ت�شبب �شيق التنف�ض



اأمرا�ض اجلهاز التنف�شي: اإفرازات اأنفية ومتدد فتحة الأنف ب�شبب �شيق التنف�ض



لتهاب رئوي واإفرازات اأنفية �شميكة ومتدد فتحتي الأنف ل�شعوية التنف�ض



التهاب اجليوب الأنفية يف ناقة.  تنف�ض بالفم ومتديد الرقبة



النغف الأنفي احللقومي )ال�شرو( يف الإبل



حمى الوادي املت�شدع. مر�ض فريو�شي �شديد اخلطورة يف احليوانات الزراعية والإن�شان ينقله البعو�ض. ي�شبب ن�شب عالية من نفوق 
املواليد والإجها�ض  والنزف الداخلى. يبني ال�شكل التهاب �شديد واإفراز من العينني ونزف باللثة وتورم بالرقبة.



حمى الوادي املت�شدع: نزف باللثة والل�شان



الت�شمم املعوي: ت�شببه يكرتيا توجد يف الرتبة واأمعاء احليوانات وتتكاثر يف البيئة اخلالية من الأوك�شجني وتفرز �شموماً قوية ت�شبب 
موت احليوان – خا�شة احلوا�شي – �شريعا.من مظاهر املر�ض حتلل الكلية وت�شبح �شبيهة بالعجني )تعجن الكلية(



الت�شمم املعوي: التهاب حاد بالأمعاء القيقة حلا�شي نافق ب�شبب املر�ض



طاعون املجرتات ال�شغرية. ت�شبب بع�ض الأوبئة ن�شبة نفوق عالية يف احلوا�شي



ال�شل )الدرن(: تدرن بالعقد الليمفاوية يف ال�شدر



الدرن: اآفات الدرن يف كبد اإبل



ال�شعار: مر�ض قاتل ي�شببة فريو�ض ي�شيب الإن�شان واحليوان وهو عادة من النوع الهياجي يف الإبل.



ال�شعار يف الإبل



نظرب ال�شل: مر�ض بكتريي مزمن ي�شبب اإ�شهال امل�شتمر وهزال �شديد وت�شبح خماطية الأمعاء الدقيقة �شبيهة بتالفيف املخ.



تديل الرحم يف ناقة



تدلى املهبل يف ناقة



التهاب جراب املبي�ض يف ناقة



ورم م�شخي يف مبي�ض ناقة



اإجها�ض توائم يف الإبل



التهاب اخل�شية يف مر�ض احلمى املالطية



التهاب ال�شرع



غنغرينة ال�شرع



التهاب ال�شرع



التهاب ال�شرع



التهاب ال�شرع



نغف اجلروح )التدويد(



اأكيا�ض الدودة العدارية يف كبد اإبل



ديدان مثانية لإحدى �شريطيات ال�شباع يف الكبد



الأكيا�ض املثانية لديدان الدوار باملخ



ديدان ال�شحايا بالدماغ يف الإبل



ت�شاعد مثل هده البيئة املت�شخة واملبللة مع الزدحام علي تف�شي الطفيليات والأمرا�ض الأخرى 



الهزال وخ�شونة الوبر وت�شاقطه نتيجة العدوي بالطفيليات الداخلية خا�شة يف الإبل ال�شغرية



الهزال والإ�شهال من اأعرا�ض الإ�شابة بالطفيليات الداخلية



الهزال والإ�شهال من اأعرا�ض الإ�شابة بالطفيليات الداخلية



القراد )بني الظلفني(



القـراد 



القـراد 



القـراد على جلد ال�شرع



القـراد



القـراد



قـراد على احلاجب



قـراد على احلاجب وحول العني



قـراد داخل فتحة الأنف



قـراد داخل فتحة الأنف



القـراد )داخل فتحة الأنف(



نخر احلاجز الأنفي لوجود اأعداد كبرية من القراد داخل الأنف



يتطفل القراد باأعداد كبرية علي احلوا�شي مما ي�شبب فقر الدم ال�شديد واملوت



الدراق الولدي )نق�ض اليود(



مر�ض الع�شلة البي�شاء )نق�ض ال�شلينيوم( يف ع�شلة القلب



الطري: مظهر الناظر اإلى النجوم



جمموعة من ذباب الإبل يف منطقة البطن وال�شرع



حو�شلة غدة لعابية



ال�شايف



ال�شايف



جرح اأ�شفل اخلف مملوء بالرتاب والرمل



خراج باخلف



�شاد والتهاب بالقرنية ب�شبب دخول �شوكة حادة يف العني



حو�شلة جلدية )dermoid cyst( ت�شبه اخلراج



�شلل الل�شان واحلنك الطري )الُدلة(



جروح وقروح ب�شبب الطيور الناقرة للجروح



جرح �شببته الطيور الناقرة



طيور ناقرة للجروح علي ظهر ورقبة الإبل



طائر ناقر للجروح علي ظهر الإبل



قطع الأنف بعد حدوث غنغرينة)نتيجة الإ�شتخدام العنيف حللقة الأنف(



قطع الأنف بعد حدوث غنغرينة )نتيجة iلإ�شتخدام العنيف حللقة الأنف(



قرح ناجت عن ال�شرج



قطع بال�شفة ال�شفلى ناجت عن ع�شة �شبع



جرح نازف ب�شبب لدغة ثعبان �شام



جرح كبري بالراأ�ض ناجت عن حادث



حو�شلة جلدية



حو�شلة جلدية



حو�شلة جلدية



تاأم جلدي



تاأم جلدي



نفاخ



ت�شّبغ ميالين يف الكبد



�شكر وتقدير
مت احل�شول على جمموعة من ال�شور امل�شتخدمة لالأغرا�ض الإر�شادية يف هذا 

الأطل�ض مبوافقة كرمية من خبري الإبل الدكتور ماوريزيو ديويل.  





ملزيد من املعلومات حول المرا�ض املذكورة ميكن الرجوع الى دليل ارا�شكو لإمرا�ض ال�شاأن واملعز والإبل



www.wafifeed.com
P.O.Box:53845, Riyadh,11593 Kingdom of Saudi Arabia

8001238008


