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 الخالصة
دم من اإلبل ) نموذج ٢٥٣تـــم جمع (.باإلبـل العراقیة  فقرالدمحاالت ل المظهري تصنیفالهـذه الدراسة لمعـرفة  أجریت  

 ومن اإلبل ، السماوة ومحافظةالنجف  مدینة النجف وبحر العراقیة التي ترعى بصورة طبیعیة في مراعي البادیة الغربیة فــي
 شهرأ ١٠مختلفة من عمر( وبأعمارجمعت النماذج بشكل عشوائي لكال الجنسین التي تجلب للذبح في مجزرة النجف،

  .سنة) ١١ ولغایة
الكریات الدمویة الحمر  ) وعدPCV( حجم خالیا الدم المرصوص) و Hb(میة خضاب الدم(الهیموكلوبین)حساب كتم   

متوسط تركیز خضاب الدم ) و MCH( متوسط خضاب الدم الكروي)و MCV( ایجاد متوسط الحجم الكروي) و RBCS( الكلي
 معرفة التصنیف المظهري لحاالت فقر الدم .) لMCHC(الكروي

زیـادة بالنسـبة لسـرعة النـبض والتـنفس  أظهـرتمـن األعـراض  متفاوتـةعند الفحص العام لإلبل المصابة لوحظـت درجـات  
هــذه  واخــتالفودرجــات مختلفــة مــن شــحوب األغشــیة المخاطیــة والهــزال والضــعف العــام وعــدم التحمــل علــى الســیر الطویــل 

 ) >٠,٠٥p(حرارة فقد كـان هنالـك فـرق إحصـائي معنـوي بمسـتوى وبالنسبة لدرجة الاألعراض یعتمد على شدة ونوع فقر الدم .
) ٢٥٣) حالــة فقــر دم مــن مجمــوع (٧٦. وأظهــرت نتائـــج تحلیــل نمـــاذج الــدم علـــى إن هنالـك (بین اإلبـل المصـابة والسـلیمة

ــة ســلیمة أي بنســبة ( ١٧٧نمــوذج دم و ( %) اشــتملت  ٣٠,٠٤(%) لإلبــل الســلیمة ، واإلبــل المصــابة بنســبة ٦٩,٩٦) حال
 -على : 

،  %)  ٧,٩حالة فقر الدم سـوي الكریـه قلیـل الصـباغ بنسـبة (،%)١٠,٦٧سوي الصباغ بنسبة ( الكریهحالة فقر الدم سوي  -
 ).% ٤,٧٢قلیل الصباغ (  هكبیر الكری) حالة فقر الدم % ٧,١١لدم صغیر الكریه قلیل الصباغ،(حالة فقر ا

ــائج فحــص ( -  ــة الحمــر علــى وجــود انخفــاض فــي معــدالتها ووجــود فــرق PCV(و )Hbأظهــرت نت ) وعــدد الكریــات الدموی
 ) بین اإلبل المصابة والسلیمة .>٠,٠٥pإحصائي معنوي بمستوى(

 
Abstract 

 This study has been done to investigate about typing of anemia in Iraqi camels. Blood 
samples(253)from Iraqi camels were collected ,which they have been grazing in natural 
ranches around AL-Najaf city,AL-Najaf sea and AL-Semawa city,also from camels which 
they were slaughtered in AL- Najaf slaughter house.All samples were collected randomly 
from both sexes and from different ages ranged from (10) months to (11) years .  
Blood samples were examined for (Hb, PCV,RBCS, MCV,MCH,MCHC) to detect the 
morphological classification of anemia.  
 The general examination of sick camels revealed different clinical signs and showed a 
significant increase ( p< o.o5)of pulse rat ,respiration ,different degrees of paleness of mucous 
membrane,cachexia,general weakness, and inability for long walking.The differences of these 
signs were depend on severity  and type of anemia. The body temperature showed significant 

١ 



 

differences( p< o.o5) between healthy and sick camels. The examination of blood samples 
indicated that (76) cases of anemia have been diagnosed out of(253) blood samples and (177) 
were normal with the percent of (69.96%).The percentage of anemic camels was(30.03%) 
which includes :- (10.67 %)of normocytic normochromic anemia,( 7.9 %) of normocytic 
hypochromic anemia, (7.11%) of microcytic hypochromic anemia ,(4.72 %) of macrocytic 
hypochromic anemia . 
 The examination of (Hb,PCV) values and (RBCS) counts showed an increased with statisti-
cal differences of( p< o.o5) among healthy and anemic camels.  

 
 لمقدمة ا

اإلبــل  .تعد اإلبـل ثـروة قومیـة مهمـــة؛ لكونهـا جـزءاً مـن الثـروة الحیوانیـة فــــــي الـوطن العربـي وخاصـة الجزیـرة العربیـة  
أكفـأ الحیوانات المستأنسة تأقلماً مـع البیئـات شـبه الصـحراویة والصـحراویة فــــإنها تشـرب المــاء المــر والمالـــح الـذي أذا شربتــه 

ـــدم شـرب المــاء ( ]١,٢,٣ [غیرهــا مــن الحیوانــات قــد تتســمم وتمــوت  ) ٣ -٢، وتقتصــد فـي اســتغالل المـاء فأنهــا تسـتطیع عـ
ل مـن طرحـه فــي اإلدرار( البـول) والـروث فتخزنـه وتعیـــد اسـتخدامه وقـــت الحــر والعطــش وبهــذه الحالــة فأنهــا وأنهـا تقلـاسـبوع 

ممـا  ،تحافظ على تركیز دمها فیؤدي وظائفـه بصورة طبیعیـة دون أن تزداد كثافتــه خالفـا ً لمــا یحـدث فــي الحیوانـات األخـرى
العدیــــد مـــن اللبائـــن ومنهـا اإلنسـان  ] ٤,٥,٦,٧ [القاحلـة كـالبالد العربیـة المنـاطق یمكنها التأقلم فـــــي الـبالد التـي تقـع ضـمن

الكائــــن الحـي ، أمـــــا اإلبـــــل  مـوتإلـى ـــر یـــؤدي ی%) مـن مـاء جسمه یجعله فــــــي وضـــع صحــي خط ١٠إذا فقـد أكثر من (
ـــع  ـــا تستطیــ ـــة  ان التشــربفإنهــــ ـــة مشـاكـــل صحی ـــن أیـ ـــي مـ ـــا دون أن تعــانـ ـــث وزن جسمهـــــ ـــن ثـلــــ ـــر مــــ ـــدان أكثــــ ـــاء وفقــــــــ المــــ

یعد الـدم واحـداً من األنسجة المهمة للحیوان نظرا للدینامیكیـة التـي یتصـف بهـا و تجعلــه بحكـــم حركتــه  ] ٨,٩,١٠ [ واضحـة
حسس التغیــرات الحاصلة فـي مختلف خالیا وأنسجة الجســم وان دراسـة هـذه التغیـــــرات یمكــن أن تكـــون المستمـرة والمنظمـة یت

 .]١[مؤشـراً دقیقــاً للحالـــة الصحیة أو الفسلجیــة للحیوان 
انخفـاض كمیة خضــاب الدم عــن  أوقلة الكریات الدمویة الحمر عن المعدل الطبیعي  أمافقــر الــدم : هــو مصطلـح یعني  

إذ انـه غالبـا مـا  افي الحیوانات األلیفة نادرا ما یكـون فقـر الـدم ابتـدائی .]١١[كلیهمــا فـــي الـــدم المحیطـــي  أوالمعدل الطبیعــي 
 ،ي الممــارسوأن هـذه الحالـة غالبــا مـا تشـكل مشـكلة ولغــزا غامضـا للطبیـب البیطـر  لالصــابة المرضـیةیكـون ثانویـا كاسـتجابة 

إذ غالبـا مـا یكـون  ،لذلك ینبغي علیه أن یبحث عن سبب هذه الحالة بدال من أن یفكر في عالجهــــا كحالــــة مرضـیة منفصـلة
ــدم دون  ـــدم البحــث عــن إلــى اللجــوءعــالج فقــر ال ـــبب لفقـــر ال ـــل المســ ـــم  ،العامــ ـــي معظـ ـــح فــ ـــر ناجــ ـــالج غیــ ـــل العـ وهــذا یجعـ

 .]١١,١٢ [ . یعد التصنیف المظهري لفقر الدم مفتاح البحث عن العامل المسبب واختیار برنامج العالج]١٢[الحـــاالت 
)  MCV Mean Corpuscular Volume) ((علـى متـــوسط الحــجــم الـكــــــروي  باالعتمـادیصــنـــف فقـر الـدم مظــهریــا   

 ] ١١، ١٢(MCHC) (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)[ومتوسط  تركیز خضاب الدم الكروي

 
 العمل المواد وطرائق

ــعَ (  مِ ـمَ البحث على أساس جمـع نمـاذج الـدم مـن اإلبـل العراقیـة ، حیـث جُ مِ )نمـوذج دم مـــن اإلبـل بشـكل عشـوائي ٢٥٣صُ
 -:یلي  وجمعت النماذج كما ٢٠/٢/٢٠٠٨ولغایة  ٢٠/٩/٢٠٠٧وعلى مـدى خمسة أشهر للمدة من بدایة 

 السماوة . محافظةالنجف وبحـر النجف و  محافظةة الغربیة في . مـن اإلبـل التي ترعى بصورة طبیعیة فـي مراعي البادی١
خاصـة قـرب المجـزرة ،  مسـقفات (حظـائر)فـي  أسبوع) ٢ - ١. مـن اإلبل التـي تذبـح فـي مجزرة النجف وقد تبقى حـوالي (٢

 تغذى على العلف األخضر والمركز .

٢  



ــــي جمعـــت منهـــا نمـــاذج الـــدم كـــان بعضـــها إن   داء الســـرى (ومـــرض  تنفســـیة وهضـــمیة أمـــراضیعـــاني مـــن  اإلبـــل التـ
ــدة وطفیلیــات خارجیــة وداخلیــة والــبعض منهــا األســبابجلدیــة مختلفــة  وأمــراضوجــروح مختلفــة  المثقبیــات)  یتمتــع بصــحة جی

تم قیاس درجة الحرارة والنـبض والتـنفس وكسـوة الجلـد  وأیضا سابقااألمراض التي ذكرت من  أيكانت التعاني من  إنهاحیث 
بكسـوة جلـد طبیعیـة ووبـر لمـاع وخـالي مـن الطفیلیـات  السـلیمة كانـت تتمتـع فاإلبـلالتي جمعت منها نماذج الدم  اإلبللجمیع 
،( / دقیقــة) نبضـة٤٤,٤-٣٧,٥٩) درجــة مئویـــة ،( ٣٦,٦-٣٥,٨(يالتوالـــ علـى حـرارة ونـبض وتـنفس طبیعـي فبلغـت وبدرجـة
ـــوالي ١٣,٠٨ – ٩,٠٥ ـــى الت ــــة عل ـــل المصاب ـــي اإلب ــــة ومعدالتـهــــا ف ــــة ،(  ٣٧,٣ – ٣٦,٥( أیضـــا) مـــرة/ دقیقــ ــــة مئویـ ) درجـــ
وق وبأعمــار ــاذج الــــدم مــن الجمـــال والنــلقـــــــد أخـــذت نم ) مرة/ دقیقة .١٧ – ١١,٨) نبضة / دقیقة ،(  ٦٤,٤٢ – ٤٤,٧٢

 ) .١سنة ) وكما موضح بالجدول رقم ( ١١ -شهر  ١٠بیــــن ( مختلفــة تراوحــــت
 . ) أعــداد وأعمار اإلبل لكــال الجنسیــن ١جــدول (  

 سلیم مصاب العدد الجنس بالسنة -العمر
 ٥٢ ١٤ ٦٦ جمل سنة٢ -اقل من سنة 

 ١٢ ٤ ١٦ ناقة سنة٢ -سنة اقل من 
 ٦٤ ٢٥ ٨٩ جمل سنة ٥ - ٣
 ١٤ ١٢ ٢٦ ناقة سنة ٥ - ٣
 ١٩ ٢ ٢١ جمل سنة ٨ - ٦
 ٨ ١٤ ٢٢ ناقة سنة ٨ - ٦
 ٤ ٢ ٦ جمل سنة ١١ - ٩
 ٤ ٣ ٧ ناقة سنة ١١ - ٩

 ١٧٧ ٧٦ ٢٥٣ المجموع
  

 ) Blood samples collectionجمع نماذج الدم ( 
 أنمن حجم الدم من الورید الوداجي بعد ) مل ١٠() لسحبG٢٢() مل وأبـر ذات قیاس١٠قیاس ( محاقناستخدمت    

 – ٣یسال جزء من الدم بحدود ( ثم.%)٧٠بنسبة( وتعقیم مكان السحب بالكحول األثیلي ( بعقله)الحیوانالسیطرة على تم 
بواسطة  النماذج، وبالسرعة الممكنة تم نقلهابعد جمع ).EDTAالستیكیة حاویة على مانع التخثر() مل في قنینة ب٥

وهناك تم إجراء العد الكلي  ) في محافظة النجفالتعلیمي ( الصدرمختبر فحص الدم في مستشفى  إلى حافظات مبردة
   .]١١,١٢ [ وحسب طریقة MCHCو MCHو MCV)ومن ثم حساب PCVو Hbللكریات الدمویة الحمراء وقیاس (

 طریقة التحلیل اإلحصائي 
 Least Significant األصــغر طــأ القیاســي والفــرق المعنــويحللــت نتــائج الدراســة إحصــائیاً واســتخرج المعــدل والخ   

Differens )L.S.D(  اســـتخدامه وكفایتـــه مـــن الناحیـــة والـــذي یســـتخدم بشـــكل واســـع فـــي المقارنـــات المتعـــددة نظـــرا لســـهولة
الجاهز فـي الحاسـوب )(SPSS) حیث أستخدم البرنامج اإلحصائي٠,٠٥و٠,٠١ـــرق المعنــوي بمستـوى (استخدم الفو  ،العملیة

.  

 النتائج 
ــائج الفحــص العــام لإلبــل التــي كانــت تعــاني مــن حالــة فقــر دم بشــكل عــام وجــود درجــات  -الفحــص العــام :  أظهــرت نت
والسـیر  عـدم تحملهـا علـى حمـل اإلثقـال-المخاطیة شحوب قلیل باألغشیة -قلة الشهیة -الخمول -من(الضعف العام متفاوتة
نتائج التحلیل اإلحصـائي لـدرجات الحـرارة وسـرعة وأظهرت ).وذلك بعد اجراء االختبار للحیوانات وسؤال مالك الحیوان الطویل

 -النبض والتنفس مایاتي:

٣ 



النبض والتنفس بین قیــم اإلبل المصابة بفقر الـدم  بالنسبـــة لسرعة >p)  ٠,٠٥( ىمعنــــوي بمستــو  إحصائيوجـــود فــرق  
) بیــــــن >٠,٠١pى (معنـوي بمستـــــو  إحصـائيالنتـائج علـى وجـود فـرق  أظهـرتوالسلیمة لجمیع النماذج ولكال الجنسیـــــن كمـــا 

بالنسـبة لدرجـة الحـرارة فلــــم  إمـاولجمیـع النماذج  األعمارالجمال والنــوق بالنـسبـة لإلبـــل السلیمـة والمصابـة بفقـــر الــدم لجمیـــع 
ـــوى یســجل اي ـــوي بمستــ ـــي معن ـــرق إحصائ ـــن <٠,٠١p(فـ ـــوي ) بیــ ـــي معنــ ـــرق إحصائـ ـــاك فـ ـــان هنـ ـــن كــ ـــنوق ولكـــ ـــال والـ الجمــ
سنة ) والنوق  ٢ –( اقل من سنةذوات االعمارالـــــدم والسلیـمـــة للجمــــال فـقــــر التي تعاني من ــن اإلبل بیـ >p)٠,٠١( بمستــــوى
 سنة ). ١١ –سنة ٥بعمر (

ـــــت معـــــد   دقیقــــة /) نبضــــة٤٤,٤-٣٧,٥ () درجــــة مئویــــة والنبـــــض٣٦,٦-٣٥,٨(الســــلیمة  الت درجــــة الحــــرارة لإلبــــلكانـ
) درجـة مئویـة  ٣٧,٣ -٣٦,٥( التـي تعـاني مـن فقـر الـدمومعـدالت درجة الحـرارة لإلبـل  ،دقیقة/) مرة١٣,٠٨-٩,٠٥(والتنفس

 ) . ٣و ٢فــــي الجدول رقــم (  ) كمــا موضــح١٧ -١١,٨) نبضة / دقیقـة والتنفس (  ٦٤,٤ – ٤٤,٧والنبض (
 

 ) معدالت الحرارة والنبض والتنفس لإلبل السلیمة لكال الجنسین حسب العمر٢جــدول (
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) معدالت الحرارة والنبض والتنفس لإلبل المصابة لكال الجنسین حسب العمر٣جـدول (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فحص نماذج الدم نتائج 

%) ١٦,٩٩ (بنسـبة )جمـل،٤٣منهـا( %)٣٠,٠٤(دم بنسبة حالة فقر)٧٦(نموذج دم بوجود) ٢٥٣تبین من خالل فحص(  
%) مـــن ٦٩,٩٦ (ج ال یوجـــد فیهــا فقـــر دم أي بنســبة) نمــوذ١٧٧(.%) مــن مجمـــوع نمــاذج الـــدم١٣,٠٤(،بنســبةناقة )٣٣(و

 التنفس/ دقیقة النبض/ دقیقة درجة الحرارة/ مْ  اإلحصاء العدد بالسنة العمر الجنس
 جمل
 

 ٢اقل من سنة
 

 
٥٢ 

 ١٠,١٥ ٣٨,٦٧ ٣٦,٠٣ المعدل
 ٠,٥٣ ٠,٩٣ ١,٣٣ الخطأ القیاسي ± 

 ناقة
 

 
 ٢اقل من سنة

 
١٢ 

 ٩,٠٥ ٣٧,٥٩ ٣٥,٨٨ المعدل
 ١,٣١ ٢,٢٧ ٠,٢ الخطأ القیاسي  ±

 جمل
 

٥-٣ 
 

 
٦٤ 

 ١٠,٧٢ ٣٩,٦٩ ٣٥,٩٧ المعدل
 ٠,٥٤ ٠,٩٣ ٠,٠٩ الخطأ القیاسي ±

 ناقة
 

٥-٣ 
 

 
١٤ 

 ١١,٦ ٤١,٥٣ ٣٦,٤٦ المعدل
 ١,٣٨ ١,٩٤ ٠,٢٤ الخطأ القیاسي  ±

 جمل
 

١١-٦ 
 

 
٢٣ 

 ١١,٨١ ٤٤,٤ ٣٦,٥٢ المعدل
 ١,٢١ ١,٨٣ ٠,٢٨ الخطأ القیاسي ±

 ناقة
 

١١-٦ 
 

 
١٢ 

 ١٣,٠٨ ٤٣,٥٨ ٣٦,٦٣ المعدل
 ١,٤٥ ٢,٣٤ ٠,٣٥ الخطأ القیاسي ±

 التنفس / دقیقة النبض / دقیقة درجة الحرارة/مْ  اإلحصاء العدد بالسنةالعمر  الجنس

 جمل
 

 
  ٢ اقل من سنة

 

 
 ١٤,٥ ٦٤,٤٢ ٣٧,٣ المعدل ١٤

 ١,٢٩ ٢,٣٦ ٠,٣٦  ± الخطأ القیاسي

 ناقة
 

 
  ٢ اقل من سنة

 
٤ 

 ١٧ ٤٩,٢٥ ٣٧,١ المعدل

 ٢,٧٣ ٣,٨ ٠,٣٥  ± الخطأ القیاسي

 جمل
 

٥-٣  
 

 
٢٥ 

 ١١,٨ ٤٤,٧٢ ٣٦,٥٢ المعدل
 ١,٧٧ ١,٧ ٠,٢٦  ± الخطأ القیاسي

 ناقة
 

٥-٣  
 

 
١٢ 

 ١٣,٨١ ٤٧,١٨ ٣٧,٠٥ المعدل
 ١,٦٢ ٢,٣٩ ٠,٣١  ± الخطأ القیاسي

 جمل
 

١١-٦  
 

 
٤ 

 ١٧ ٥٢,٧٥ ٣٦,٨ المعدل
 ٢,٠٦ ٢,٩٤ ٠,٥٥  ± الخطأ القیاسي

 ناقة
 

١١-٦  
 

 
١٧ 

 ١٤,٠٥ ٤٧,٩٧ ٣٧,١٢ المعدل
القیاسيالخطأ   ±  ١,٠٢ ١,٨٣ ٠,٢٢ 

٤ 



ة م ی ل س ل ا ل  ألب ا د  عد
م د ل ا ر  ق ل /  ف ألب ا د  عد

) مـن مجمـوع نمـاذج اإلبـل السـلیمة %١٥,٠١٩() بنسبــة٣٨(%) والنــوق ٥٤,٩٤( ) جمــل،بنسبة١٣٩(مجموع النمــــاذج،منها
) الذي یوضح نتائج تحلیل نمــــاذج الدم لإلبل السلیمة من فقـــر الـدم والمصـابة بفقـر  ٤) وجدول (١كما موضح بالشكل رقم (

 الدم حسب الجنس والعـمر.
 

       %٣٠,٠٤%    ٦٩,٩٦ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 فقر الدم من الجمال والنوق التي تعاني من) نسب اإلبل السلیمة و  ١شكل ( 
 فقر الدم من الجمال والنوقالتي تعاني من ) أعداد ونسب اإلبل السلیمة و  ٤جدول ( 

 
 
 
 
 
 
 
   

 )الخطأ القیاسي ±  المعدل) متوسط نتائج تحلیل نماذج الدم للحیوانات السلیمة حسب الجنس والعمر (٥جدول (

 

 لجنس
 

 بالسنة -العمر
 

 العدد
 

 اإلحصاء
 

RBC HB PCV MCV MCHC MCH 

× 106 / ul g/dl % fl g/dl pg 

 جمل
 اقل من سنة

٥٢ 

 ١٣,٥ ٤١,١ ٣٣,٢ ٢٩,٦ ١٢,٠٥ ٩,٤٣٥ المعدل

 ٢,١ ١,٣ ٦,٦ ٢,٨ ١,١ ٢,٢٤  ± الخطأ القیاسي ٢

 ناقة

 اقل من سنة

١٢ 

 ١٢,٩ ٣٩,٩ ٣٩,٩ ٣٠,٦ ١٢,٢ ٩,٥٨ المعدل

 ١,٢ ٠,٩ ١,٥ ٢,٥ 1.1 ١,٤٢  ± الخطأ القیاسي ٢

 ٦٤ ٥-٣ جمل

 ١٣,١ ٤١,١ ٣٣,٣ ٢٨,٩ ١١,٨ ٩,٠٩ المعدل

 ٠,٩ ٠,٩ ٥,٩ ٢,٩ ١,٢ ١,٨  ± الخطأ القیاسي

 ١٤ ٥-٣ ناقة

 ١٤,٦ ٤١,٦ ٣٣,٦٣ ٢٨,٥ ١٢.٠٨ ٨,٧٥ المعدل

 ٢,١ ٠,٢ ٢,٣ ٢,٣ ٠,٧٨ ١,٥٤  ± الخطأ القیاسي

 ١٩ ٨-٦ جمل

 ١٥,٦ ٤٠,٦ ٣٥,٢ ٢٨,١ ١١,٧ ٨.٦٢ المعدل

 ٢,٢ ٢,١ ١,٩ ٢,٩ ٠,٨ ١,٨  ± الخطأ القیاسي

 ٨ ٨-٦ ناقة

 ١٣,٥ ٤٠,٨ ٣٣,٧ ٣٠,٠٨ ١٢,٢ ٩,١٥ المعدل

 ٠,٢ ٠,٦ ٣,٠٣ ١,١ ٠,٣٥ ٠,٣٥  ± الخطأ القیاسي

 ٤ ١١-٩ جمل

 ١٤,٦٥ ٤٢,٤ ٣٢,٥ ٢٩,٦ ١٢,٥ ٩,٥ المعدل

 ٢,٣ ٢,١ ٢,٢ ٢,٤ ٠,٩ ٠,٢  ± الخطأ القیاسي

 ٤ ١١-٩ ناقة

 ١٢,٨ ٤٠,٩ ٣١,٩ ٣١,٣ ١٢,٥ ٩,٩ المعدل

 ٠,٦ ١,٣ ١,٧ ٢,١ ٠,٤ ١,٢  ± الخطأ القیاسي

 

 النسبة % العدد اإلبل
  ١٦,٩٩ ٤٣ عدد الجمال المصابة بفقر الدم

 ١٣,٠٤ ٣٣ المصابة بفقر الدم النوقعدد 
  ٥٤,٤٤ ١٣٩ عدد الجمال السلیمة

٦٩,٩٦ 
 

 ١٥,٠١٩ ٣٨ عدد النوق السلیمة

٥ 

٣٠,٠٤ 

 



 

 

وحجم خالیا الدم  ،)/مل١٠٦×()٩,٩-٨,٦٢) في االبل السلیمة تراوح بین(RBCsعدد الكریات الدمویة الحمراء( كان 
 ،بینما كان)٥.كما موضح في جدول رقم (g/dl )١٢,٥-١١,٧()Hb(%) والهیموكلوبین٣١,٣- ٢٨,١()PCV(المرصوص

وحجم خالیا الدم  ، )/مل١٠٦×()٦ - ٤,٣من فقر الدم سوي الكریة سوي الصباغ بین( تعاني ) في االبل التيRBCs(عدد
أما عدد .)٦موضح في جدول رقم (.كما g/dl )١٠ -٨,٥)(Hb%) والهیموكلوبین(٢٢,١٥ - ١٨,٧)(PCVالمرصوص(

)RBCs)وحجم  ،)/مل١٠٦×()١٠.٢٥-٩.٣٠) في االبل التي تعاني من فقر الدم سوي الكریة قلیل الصباغ تراوح بین
 ).٧.كما موضح في جدول رقم (g/dl ١١,٧- ١٠,٨)(Hb%) والهیموكلوبین(٣٢,٥-٣١,٥)(PCVخالیا الدم المرصوص(

  
 ) الخطأ القیاسي ±  المعدل متوسط نتائج تحلیل نماذج الدم لحالة فقر الدم سوي الكریة سوي الصباغ حسب الجنس والعمر ( )٦( جدول 
 

 الجنس
 

 بالسنة -العمر
 

 العدد
 

 اإلحصاء
 

RBC HB PCV MCV MCHC MCH 

× 106 / ul g/dl % fl g/dl pg 

 جمل

 اقل من سنة

٤ 

 ١٧,٢٥ ٤٠,٨ ٤٤,٤٩ ٢٢,١٥ ٩.٠٥ ٥,٠٨ المعدل

 ٢,١ ١,١ ٣,١ ٠,٩ ٠,٥ ٠,٣  ± الخطأ القیاسي ٢

٥-٣ جمل  ١١ 

 ١٩,٦ ٤٢,٩٥ ٤٤,٦٧ ٢١,٥ ٨,٩ ٤,٧٤ المعدل

 ٠,٩ ٣,١ ٣,٩ ٢,٣ ٠,٨ ٠,٥٥  ± الخطأ القیاسي

٥-٣ ناقة  ٤ 

 ٢١ ٤٩,٠٩ ٤١,٥٧ ٢١ ٩,٦٥ ٥,١٣ المعدل
 ١,٢١ ٠,٠١ ٢,٤٥ ٠,٧ ١,١٦ ٠,٩  ± الخطأ القیاسي

٨-٦ جمل  ١ 

 ١٦,٧ ٣٩,٩ ٤٢,٧١ ٢٢ ٨,٦ ٥,١٥ المعدل

 ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١  ± الخطأ القیاسي

٨-٦ ناقة  ٣ 

 ٢٤,٩ ٥٣,٤ ٤١,١٧ ١٨,٧ ٩,٨ ٤,٥٥ المعدل

 ٣,٣ ٥,٨ ٢,٠٧ ١,٢ ٠,٥٨ ٠,٢٨  ± الخطأ القیاسي

١١-٩ جمل  ١ 

 ١٢,٧ ٥٠ ٣٣,٣ ٢٠ ١٠ ٦ المعدل
 ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠٣ ٠,٠١  ± الخطأ القیاسي

١١-٩ ناقة  ٣ 

 ٢٠,٦ ٤٦,٢ ٤٤,٣٤ ١٨,٧ ٨,٥ ٤,٣ المعدل

 ٤,١ ٤,٢ ٤,٦ ٢,٠٥ ٠,٢ ٠,٨٦  ± الخطأ القیاسي
 

 )الخطأ القیاسي ±  المعدل) متوسط نتائج تحلیل نماذج الدم لحالة فقر الدم سوي الكریة قلیل الصباغ  حسب الجنس والعمر (٧جدول (
 

 الجنس
 

 بالسنة -العمر
 

 العدد
 

 اإلحصاء
 

RBC HB PCV MCV MCHC MCH 

× 106 / ul g/dl % fl g/dl pg 
 ١٥,١ ٣٤,٨ ٣٩,٤٤ ٣١,٥ ١٠,٩١ ٩,٣٠٨ المعدل ٦ اقل من سنة جمل

 ٣,١ ١,٥ ٤,٩ ٣,٨٥ ١,٦ ١,٦١٢  ± الخطأ القیاسي ٢

 ١٤,٦ ٣٦,١٤ ٣١,٦٩ ٣٢.٥ ١١,٧٥ ١٠,٣٧٥ المعدل ٢ اقل من سنة ناقة

 ٤ ٠,١٤ ٢,٤ ٢,٥ ١,٣ ١,٥  ± الخطأ القیاسي ٢

 ١١,٢ ٣٥,٦٦ ٣١,٣ ٣٢,٢٥ ١١,٥ ١٠,٢٢ المعدل ٥ ٥-٣ ناقة

 ١,٤ ٠,٤ ٢,٤ ١,٨ ٠,٤ ١,٤  ± الخطأ القیاسي

 ١٠,٥ ٣٣,٨ ٣٠,٩ ٣٢ ١٠,٨ ١٠,٤٥ المعدل ٣ ٨-٦ جمل

 ٠,٩ ٠,٩٦ ١,٧ ٢,٩ ٠,٦ ١,٤٢  ± الخطأ القیاسي

 ١٢,٩ ٣٥,٣ ٣٢,٩٢ ٣١,٨ ١١,٢ ١٠,٢٥ المعدل ٤ ٨-٦ ناقة

 ٠,٢ ٠,٣ ٣,٥ ٤.٥ ١,٦ ١,١  ± الخطأ القیاسي

 
 

٦ 



 

 

 

  

وحجم  ،)/مل١٠٦×()١٢,٨ -١١,٦٥) في االبل التي تعاني من فقرالدم صغیرالكریة قلیل الصباغ تراوح بین(RBCsعدد(-
 ).٨.كما موضح في جدول رقم (g/dl )١١,٠٥ - ١٠,٢)(Hb%) والهیموكلوبین(٣١ -٣٠)(PCVخالیا الدم المرصوص(

،وحجم )/مل١٠٦×()٤,٢٣ -٣,١٥) في االبل التي تعاني من فقر الدم كبیر الكریة قلیل الصباغ تراوح بین(RBCsوعدد (
 ).٩.كما موضح في جدول رقم (g/dl )٨,٨-٦,٧)(Hb%) والهیموكلوبین(٢٤,٦٥ -١٩)(PCVخالیا الدم المرصوص(

 
 

 ) الخطأ القیاسي ±  المعدلنتائج تحلیل نماذج الدم لحالة فقر الدم صغیر الكریة قلیل الصباغ حسب الجنس والعمر () متوسط ٨جدول (
 

 الجنس
 

 بالسنة -العمر
 

 العدد
 

 اإلحصاء
 

RBC HB PCV MCV MCHC MCH 

× 106 / ul g/dl % fl g/dl pg 

 جمل

 اقل من سنة

٣ 
 ١١,٦ ٣٤,٣ ٢٣,٧٩ ٣٠ ١٠,٢ ١٢,٦١ المعدل

 ٢,١ ٠,٧ ٠,٨ ٨ ٢,٦ ١,٦٥  ± الخطأ القیاسي ٢

 ناقة

 اقل من سنة

١ 

 ٩,٥ ٣٦,٧ ٢٣,٦٢ ٣٠ ١١ ١٢,٧ المعدل

 ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠٣ ١,١  ± الخطأ القیاسي ٢

٥-٣ جمل  ٦ 

 ١٢,٩ ٣٦ ٢٣,٤٣ ٣٠ ١١,٠٥ ١٢,٨ المعدل

 ٢,١ ٠,٣ ٠,٢٢ ٤,٥ ٠,٠٥ ١,٠١  ± الخطأ القیاسي

٥-٣ ناقة  ٣ 

 ١,٤ ٣٥,٣ ٢٥,٢٧ ٣١ ١٠,٩ ١١,٦٦ المعدل
 ١,٢ ٠,٩ ١,٠١ ٢,٠٣ ١,٩ ٠,٩٣  ± الخطأ القیاسي

٨-٦ جمل  ١ 

 ١٦,٩ ٣٦,٣ ٢٥,٧٥ ٣٠ ١٠,٤ ١١,٦٥ المعدل

 ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١  ± الخطأ القیاسي

٨-٦ ناقة  ٤ 

 ١٤,٨ ٣٥,٨ ٢٥,٨٣ ٣٠,٥ ١٠,٩ ١٢,٤٥ المعدل
 ١,٦ ٠,٠١ ٠,٠٣ ٢,٥ ٠,٥ ٠,٦  ± الخطأ القیاسي

 
 )الخطأ القیاسي ±  المعدل) متوسط نتائج تحلیل نماذج الدم لحالة فقر الدم كبیر الكریة قلیل الصباغ حسب الجنس والعمر (٩جدول (

 

 الجنس
 

 بالسنة -العمر
 

 العدد
 

 اإلحصاء
 

RBC HB PCV MCV MCHC MCH 

× 106 / ul g/dl % fl g/dl pg 

 جمل

 اقل من سنة

١ 

 ٢٠,٦ ٣٥,٧ ٥٨,٢٩ ٢٤,٦٥ ٨,٨ ٤,٢٣ المعدل

 ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١  ± الخطأ القیاسي ٢

 ناقة

 اقل من سنة

١ 

 ٢٣,٣ ٣٥,٩ ٦٠ ٢٣,٤ ٨,٤ ٣,٩ المعدل

 ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١  ± الخطأ القیاسي ٢

٥-٣ جمل  ٣ 

 ٢٠,٦ ٣٥ ٥٨,٩ ٢٤,٣ ٨,٥ ٤,١١ المعدل
 ٠,٣ ٠,٠١ ٠,٥ ٢,١ ٠,٨ ٠,٣٤  ± الخطأ القیاسي

٥-٣ ناقة  ٢ 

 ٢٠,٩ ٣٥ ٥٩,٤ ٢٢ ٧,٢ ٣,٧ المعدل

 ٠,٤ ١,٠٣ ٠,٦ ٢,٠٢ ٠,٧٥ ٠,٣  ± الخطأ القیاسي

٨-٦ جمل  ١ 

 ٢١,٣ ٣٥,٣ ٦٠,٣١ ١٩ ٦,٧ ٣,١٥ المعدل
 ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١  ± الخطأ القیاسي

٨-٦ ناقة  ٣ 

 ٢٠,٧ ٣٤,٨ ٥٨,٨ ٢٢,٣ ٧,٧ ٣,٨ المعدل

 ٠,٧ ١,٥ ٠,٣١ ٠,٦ ٠,٥٨ ٠,٤٢  ± الخطأ القیاسي
 
 
 
 

٧ 



  -حیث صنفت حاالت فقر الدم كاآلتي : 
 ). Normocytic Normochromicسوي الصباغ ( الكریه. سوي ١
 ) . Normocytic Hypochromicقلیل الصباغ ( الكریه. سوي ٢
 ) .  Microcytic Hypochromicقلیل الصباغ ( الكریه. صغیر ٣
 ) . Macrocytic Hypochromicقلیل الصباغ   ( الكریه. كبیر ٤

 .]١١,١٢ [ إلیه رمااشاحسب 

 أنواع فقر الدم وأعداد ونسب اإلبل المصابة بها لكال الجنسین  ١٠جدول (     

 النسبة % العدد أنواع فقر الدم ت
١ 
 

 سوي الصباغ الكریھسوي 
(Normocytic Normchromic ) 

١٠,٦٧ ٢٧ 
 

 قلیل الصباغ الكریھسوي  ٢
(Normocytic hypochromic ) 

٧,٩ ٢٠ 

 قلیل الصباغ الكریھصغیر  ٣
(Microcytic  hypochromic ) 

٧,١١٤ ١٨ 

 قلیل الصباغ الكریھكبیر  ٤
(Macrocytic  hypochromic ) 

٤,٣٤ ١١ 

 ٣٠,٠٣ ٧٦ المجموع
 

  -فقر الدم التي ظهرت  : أنواعنتائج 
  -:) Normocytic Normochromicسوي الصباغ (  الكریه. نوع سوي ١

%) ٦,٧١٩ـة جمـال بنسـبة () حالـــ١٧منهــا( %)١٠,٦٧(سـوي الصـباغ بنسـبة الكریه) حالــة فقر دم مــن نوع سوي ٢٧( 
ـراوحـــت أعمـارهــا مـن ) حالــة ت٧(و%)٣,٩٥٢( ) بنسبـةسنة ٣,٥–اقل من سنة () حـاالت تراوحت أعمـارها١٠حیث شملت (

تـراوحـــت  ) حـالــــة٤() منهــــا %٣,٥٩٢) حالــة نـــوق بنسبــــــة ( ١٠(%) وكـانـــت هنـــالك٢,٧٦٦سـنة) بنسبـــة (١٠-سنة ٣,٥(
%) كمـا ٢,٣٧١) بنسـبة (سنة١٠-سنة ٥() حالة تراوحت أعمارها من٦)و(%١,٥٨١() بنسبــةسنة ٥-سنة٢أعمــارهــا مــــن (

  ) الذي یوضح نتائج تحلیـــل حاالت فقـر الـدم سوي الكریه سـوي الصبـاغ حسب العمر والجنـس .١١(موضح في الجدول رقم
 ) النسب المئویة لحالة فقر الدم سوي الكریه سوي الصباغ حسب العمر والجنس١١جدول ( 

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 - ):Normocytic Hypochromicر الدم سوي الكریه قلیل الصباغ(. نوع فق٢

) حیث %٤,٣٤٧() حالة جمال بنسبة١١(%) منها٧,٩یل الصباغ بنسبة () حالة فقر دم من نوع سوي الكریه قل ٢٠(  
وكانت %) ١,٩٧٦سنة ) بنسبة( ٥- سنة ٢) حالة بعمر(٥%)و(٢,٣٧١(سنة) بنسبة٢- ) حالة بعمر(اقل من سنة٦(شملت
حالة نوق  )٧%)و(٠,٧٩٠() بنسبةسنة ٢–اقل من سنة(حالة نوق بعمر )٢منها( %)٣,٥٥٧)حالة نوق بنسبة(٩هنالك(

 % النسبة العدد العمر الجنس ت
 ٣,٩٥٢ ١٠ سنة٣.٥اقل من سنة ــ   جمال ١
 ١,٥٨١ ٤ سنة ٥سنة ــ     ٢ نوق ٢
 ٢,٧٦٦ ٧ سنة ١١سنة ــ  ٤ جمال ٣
 ٢,٣٧١ ٦ سنة ١١سنة   ــ   6 نوق ٤

 
 المجموع

 ٦,٧١٩ ١٧ مجموع الجمال
 ٣,٩٥٢ ١٠ مجموع النوق
 ١٠,٦٧ ٢٧ المجموع الكلي

٨ 



 

) الذي یوضح نتائج تحلیل حاالت فقر الدم سوي ١٢%) كمـــا موضح بالجدول رقم(٢,٧٦٦(سنة) بنسبة ٨- سنة ٢بعمر (
 قلیل الصباغ حسـب العمــر والجنـس . الكریه

 
 )  النسب المئویة لحالة فقر الدم سوي الكریھ قلیل الصباغ حسب العمر والجنس١٢(جــدول 

  
  

 
  

 
 
 
 
 
 

     
   - ):Microcytic Hypochromicقلیل الصباغ( الكریه. نوع فقر الدم صغیر  ٣
% ) ٣,٩٥٢جمال بنسبـة ( ) حالة  ١٠%) منها ( ٧,١١٤قلیل الصباغ بنسبة ( الكریه) حالة فقر دم من نوع صغیر ١٨(

سنة ) بنسبة  ٨ –سنة  ٣ ) حالة بعمر (٤%) و(٢,٣٧١سنة) بنسبة (٣ –) حالة بعمـر( اقل من سنة  ٦( حیث شملت
ـــر(٢%) منها(٣,١٦٢حالة نوق بنسبة () ٨وكانت هنالك (%)١,٥٨١( % ) ٠,٧٩٠(ـــة) بنسبـسنة ٥–سنة١,٥) حالـــة بعمــ

) الذي یوضح نتائج تحلیل  ١٣الجدول رقم (ب% ) كما موضح ٢,٣٧١سنة) بنسبــة (  ٨ –سنة  ٥) حالة بعمر (٦و( 
 لیل الصباغ حسب العمر والجنس .  حاالت فقر الدم صغیر الكریة ق

 ) النسب المئویة لحالة فقر الدم صغیر الكریھ قلیل الصباغ حسب العمر والجنس١٣جدول ( 
 
 
 
 
 
 

 

 -):Macrocytic Hypochromicقلیل الصباغ( الكریھ. نوع فقر الدم كبیر ٤
�ر ١١(  �وع كبی �ھ) حالة فقـر دم مـن ن �بة ( الكری �ل الص�باغ بنس ا (٤,٣٤قلی ـ� ة ٥%) منھ ـ� �بة () حال �ال بنس %) ١,٩٧٦جم

�نة ٣,٥) حالة بعمر (٢%) و(١,١٨٥سنة) بنسبة ( ٣ –سنة ١,٥) حالة بعمر (٣شملت ( �بة (٨ –س �نة ) بنس %) ٠,٧٩٠س
�ددھا (  � � �ان ع � � وق فك ـ� � � �ا النـ � � �بة ( ٦أم � � �ة بنس � � �منت (  ٢.٣٧١) حال � �ر ( ٢%) تض� � � �ة بعم � � �نة ١) حال � � �نة ) ٣,٥ –س � � �بة  س � � بنس

�ائج ١٤%) كما موضح بالجدول رقم (١,٥٨١سنة) بنسبة ( ٨ –سنة ٣,٥) حالة بعمر (٤%) و(٠,٧٩٠( ) الذي یوض�ح نت
 التحلیل اإلحصائي لحاالت فقر الدم كبیر الكریھ  قلیل الصباغ حسب العمر والجنس  .

 
 قلیل الصباغ حسب العمر والعمر والجنس)  النسب المئویة لحالة فقر الدم كبیر الكریه ١٤جدول (  
  . 

 

 

 

 % النسبة العدد العمر الجنس ت
 ٢,٣٧١ ٦ سنة ٢اقل من سنة ــ  جمال ١
 ٠,٧٩٠ ٢ سنة ٢اقل من سنة ــ  نوق ٢
 ١,٩٧٦ ٥ سنة ٥سنة    ــ    ٣ جمال ٣
 ٢,٧٦٦ ٧ سنة ٨سنة   ــ   ٣ نوق ٤

 
 المجموع

 ٤,٣٤٧ ١١ مجموع الجمال
 ٣,٥٥٧ ٩ مجموع النوق
 ٧,٩ ٢٠ المجموع الكلي

 % النسبة العدد العمر الجنس ت
 ٢,٣٧١ ٦ سنة ٣اقل من سنة ــ   جمال ١
 ٠,٧٩٠ ٢ سنة ٥سنة  ــ    ١,٥ نوق ٢
 ١,٥٨١ ٤ سنة ٨سنة    ــ     ٤ جمال ٣
 ٢,٣٧١ ٦ سنة ٨سنة    ــ    ٦ نوق ٤

 
 المجموع

 ٣,٩٥٢ ١٠ مجموع الجمال
 ٣,١٦٢ ٨ مجموع النوق
 ٧,١١٤ ١٨ المجموع الكلي

 % النسبة العدد العمر الجنس ت
 ١,١٨٥ ٣ سنة ٣.٥سنة ــ  ١.٥ جمال ١
 ٠,٧٩٠ ٢ سنة ٣.٥سنة  ــ  ١ نوق ٢
 ٠,٧٩٠ ٢ سنة ٨سنة ــ   ٤ جمال ٣
 ١,٥٨١ ٤ سنة ٨سنة ــ    ٤ نوق ٤

 
 المجموع

 ١,٩٧٦ ٥ مجموع الجمال
 ٢,٣٧١ ٦ مجموع النوق
 ٤,٧٢ ١١ المجموع الكلي

٩ 



 

 المناقشة
سـائل لـزج كثیـف القـوام وذو لـون احمـر قـاني وسـریع  بأنـهمن خالل البحث وجمـع نمـاذج الـدم لـوحظ الـدم الـذي تمیـز  

 .]٦,٢,١ [والماعز  واألغنام كاألبقارنجماد ( التخثر أو التجلط ) عند  مقارنته بدم الحیوانات األخرى الا
األبیض الشفاف هذه الممیـزات لوحظـت علـى مصـل اإلبـل السـلیمة  إلىالمصل فكان لونه أصفر باهت جداً یمیل  أما 

 ويـــة التحلـل الدمـــعملی ىــإلهذا اللون یعود  ر فاتحـــأحمل ــوهنالك نماذج دم ظهر فیها لون المص ] ٦,٨[ ذلك إلىكما أشار 
 )haemolysis  اللـون  إن) الذي قد یكون سببه خـوف الحیـوان وانفعالـه عنـد الفحـص وسـحب الـدم ، والسـبب علـى األرجـح

قلیـل الصبــاغ( فــقر الـدم  الكریـهاألحمر للمصل ظهر في نماذج دم اإلبل التــي كانــت تعانــي مـــن حالــة فقــر الـــدم نـــوع كبیـر 
كانت مصابة بداء المثقبیات وفي هــذه الحالــة یكـــون سببــه هـــو تحلــل الكریـــات  يالت التحلیلي ) وباألخـص فــي حاالت اإلبل

 .] ١٣,١٤,١٥ [ذلك إلى أشارالدمویـة الحمر كمـا 
) متوســط  MCHC) متوسـط الحجـم الكـروي و (  MCVعلـى (  باالعتمـادالتصـنیف المظهـري  إلـىیصـنف فقـر الـدم    

نتائج هـذه الدراسة وجود درجات متفاوتة مـن شدة األعراض التي تشتمــل علـى( زیـادة أظهرت .] ١١,١٢[ تركیز خضاب الدم
عــدم التحمـل علــى  -الهـزال  -قلـة الشــهیة  -الضـعف العــام  -فـي معـدل ســرعة النـبض والتــنفس وتغیـر فــي درجـات الحــرارة 

وب األغشـیة المخاطیـة ) وشــــــدة ظهــــور ودرجـات مختلفـة مـن شحـــــــ - بعد اجـراء االختبـار لهـا وسـؤال مالكهـا السیر الطویل
 ] ١١,١٢,١٦,١٧[إلـى ذلـك أشـارحیـث األعـــراض فــــي فقــــر الــدم راجـــع إلى االختالف فـــــــي درجات فقـر الـدم علـى العمـــوم 

) درجـــة ٣٦,٦ -٣٥,٨كانــت معــدالت درجــة الحـــرارة وسرعـــة النبـــض والتنـــفس فـــــي اإلبــــل السلیمـــــة علــــى التوالــــي ( فــي حــین
لمصابـــة علــى التــوالي دقیقـــــة ومعدالتـهــا فــي اإلبــل ا / ) مــرة ١٣,٠٨ – ٩,٠٥(  ) نبضــة/ دقیقــة ،٤٤,٤ -٣٧,٥٩مئویـــة،( 

ــــة  ٣٧,٣ -٣٦,٥ ( أیضـــا ــــة ،) درجـــ ) مـــرة / دقیقـــة ، وبـــذلك ١٧ – ١١,٨) نبضـــة / دقیقـــة ،(  ٦٤,٤٢ – ٤٤,٧٢(  مئویـ
عمـا هـي علیـه فـي اإلبـل السـلیمة وهـذا یتفـق مـع مـا أشـار إلیــه  التـي تعـاني مـن فقـر الـدمنالحـظ ارتفـاع المعـدالت فـي اإلبـل 

 الباحثون المذكورون آنفاً في الفقرة أعاله .
نتــائج فحــص نمــاذج الــدم انخفاضــا فــي قــیم كــل مــن عــدد الكریــات الدمویــة الحمـــر وكمیـــة خضــاب الـــدم  أظهــرتلقـد  

 . ]١١,١٢,١٣,١٦,١٨[ذلك  إلى أشاروحجـم كریـات الـدم المرصوصــة لمختلــف حـــاالت فقــر الـــدم كما 
إبـل أي  رأس) ٢٥٣مـن مجمـوع ( األنـواع) حالـة فقـر دم مختلفـة ٧٦لقد تبین مـن خـالل فحـص نمـاذج الـدم وجـود ( 
 األعمــار%) لحالـة فقــر الــدم سـوي الكریــة ســوي الصـباغ وتباینــت نســب وجـوده فــي ١٠,٦٧%) كانــت منهــا (٣٠,٠٣بنسـبة (
 %) .٣,٩٥٢%) أعلى من نسبة وجوده في النوق التي كانت (٦,٧١٩المختلفة فكانت نسبة وجوده في الجمال ( واألجناس

النـوق  إمـاسـنة) ١١-التي ظهـر فیهـا هـذا النـوع مـن فقـر الـدم بالنسـبة للجمـال مـن عمـر (اقـل مـن سـنة األعماروكانت  
 ) ،سـنة٣,٥ -ت هـي فـي الجمـال بعمـر (اقـل مـن سـنةنسبة سجل أعلىسنة)، وكانت ١١ -سنة٢من عمر( أعمارهافتراوحت 

 .]١١,١٢[ذلك  إلى أشارالدمـویة الحمر كمـا قلة فـي عدد الكریات  إلىسبب هذا النوع مـن فقــر الدم یعـود  إن
) ٥كما موضح بالجـدول رقـم (/ مل من الدم )١٠٦()× ٩,٩ -٨,٦٢ات الـدمـویــة الـحمــر لإلبــل السـلیمــة( فـكـان عـــدد الـكــریـ 

فقــر الــدم فــي نــوع  )٦الجــدول رقــم (عــددها فــي  وأمــا) / مــل ١٠٦) × ( ١٤,٦ – ٦,٥هــو(  ]٢,١٩[ إلیــه أشــاروعــددها كمــا 
علیـه  ) / مـل نالحـظ قلـة عـدد الكریـات الحمـر فـي اإلبـل المصـابة عمـا هـو١٠٦) × (٦ - ٤,٣سوي الكریـة سـوي الصـباغ (

 حول قلة عدد الكریات الحمر في هذا النوع لفقر الدم.       أعالهالباحثون  إلیهفي اإلبل السلیمة وهذا یتفق مع ما أشار 
ــة عــدد الكریــات الدمویــة الحمــراء التنفســیة كــاألمراضاللتهابــات المزمنــة ویمكــن ل  ظهــرت العدیــد مــن ،ف ســبب فــي قل

قلـــة  إلـىالجرثومیـــة تــؤدي  فاإلصـاباتالتهـاب الرئـــة وذات الجنــــب والتهــاب القصـبــات ك التـي لوحظـت أثنـاء البحـث حـاالتال
 .] ٢,٢٠,٢١,٢٢ [شار إلى ذلكالكریـات الدمویــــة الحمر كمــــا أفــي عـــدد 
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% )  ٤,٣٤٧نسبــة (  أعلـى%) وكانـت ٧,٩قلیـل الصـباغ والـذي ظهـر بنسـبة ( الكریهثم تلتها حاالت فقر الدم سوي  
 سنة) . ٨ –( اقل من سنة  لألعمار%) ٣,٥٥٧سنة) ونسبة النوق ( ٥ -(اقل من سنة  أعمارها تراوحتفي الجمال التي 

ــة  أعلــى%) وهــي ٢,٣٧١ســنة) (٢-بلغــت النســبة فــي الجمــال بعمــر (اقــل مــن ســنة   نســبة بالنســبة للنــوق لــنفس الفئ
هــذا النــوع مــن  أســباب إلــى ] ١٢,١٨[البــاحثون  أشــارسـنة)،  ٥ -ســنة ٣( األخــرىالعمریـة وبالنســبة للجمــال للفئــات العمریــة 

) نوعـا ١١وجـد( إذعلـى اإلبـل  ]٢٣ [وجود طفیلیات المعدة باسـتثناء الهیمـونكس وفـي الدراسـة التـي أجراهـا إلىفقر الدم یعود 
كــل مـــن  ]٢٣[الصــغیرة لإلبــل ، ویتفــق مــع  باألعمــاراإلصــابة بهــذه الطفیلیــات تكثــر  إنعلــى  وأكــدمــن دیــدان المعــدة لإلبــل 

الصـغیرة ،واإلصـابة  باألعماروهــذا مــایعلـل ارتفاع نسبة فقر الدم سوي الكریة قلیل الصباغ للجمال   ]٢٤,٢٥,٢٦[الباحثــون 
بالطفیلیـــات الداخلیـــة محتمـــل جـــدا وذلـــك لعـــدم وجـــود بـــرامج وقائیـــة أو عالجیـــة لهـــذه الطفیلیـــات حســـب مـــا لـــوحظ لســـجالت 

مـن الطفیلیــات الداخلیـة قلیـل جــدا ماعـدا معالجتهــا  المستوصـف والمستشـفى البیطــري فـي النجـف فكــان نصـیب معالجــة اإلبـل
 الجرب الغیر . األخصمن داء المثقبیات والطفیلیات الخارجیة وعلى 

بهذا النوع من فقـر الـدم  لإلصابةنسبة  أعلى%)وهي ٢,٧٦٦سنة) هي ( ٨ –سنة ٣وكانت النسبة في النوق بعمر (   
تعـرض النـوق فـي  إلـىمنها وللجمال من نفس الفئة العمریة وقد یعود السبب هنا  لاألقبالنسبة للجمال والنوق للفئات العمریة 

مـــن خـــالل التغیـــرات  لألمـــراضوذلـــك نتیجـــة ضـــعف مقاومـــة اإلبـــل  أكثـــراإلصـــابة بالطفیلیـــات الداخلیـــة  إلـــى األعمـــارهـــذه 
 .]٢,١٧,٢٧[الهرمونیة التي تحدث خالل الحمل والوالدة والرضاعة 

% ) وفـي هـذا النـوع مــن ٧,١١نمـــاذج تحلــیل الـــدم وجــود حالـــة فقــر دم صغیــر الكریــة قلیــل الصبـــاغ بنسـبة (  وأظهـرت  
المســتوى المطلــوب  إلــىیصــل مســتوى خضــاب الــدم  أنفقــر الــدم یحصــل زیــادة فــي انقســام الخالیــا نتیجــة نقــص الحدیــد قبــل 

ــــذي یعــــد مهمــــاً فــــي عملیــــة  ــــافال ــــ إیق ــــي االنقســــام ناتجــــا عــــن ذل ــــوع صــــغیر الكریــــة قلیــــل الصــــباغ ، نســــبته ف ك فقــــر دم ن
 أعلــىســنة) وكانــــت ٨ -ســنة ١,٥%) بعمـــــر(٣,١٦٢ســنة) وفــي النــوق النســبة (٨-%) بعمــر (اقــل مــن ســنة٣,٩٥٢الجمــال(

سـنة) والنـوق ٨-سـنة٤مـن نسـبة الجمـال بعمـر ( أعلـىسـنة) وهـي ٣-%) فـي الجمـال بعمر(اقـل مـن سـنة٢,٣٧١نسبــة لـــــه (
ــىكمــا  األرجــحســنة) والســبب هنــا علــى ٨-ســنة٦ســنة) ولكنهــا مســاویة لنســبة النــوق بعمــر(٥-ســنة١,٥بعمــر( ذلــك  أشــار إل

ــىیعــود  ]١١,٢٦,٢٧,٢٨[ ــدان الــدم المــزمن والــذي مــن  نقــص إل ــد  نتیجــة : ( فق اإلصــابة الشــدیدة بالطفیلیــات  أســبابهالحدی
خلـل فـي اسـتخدام مخـازن الحدیـد والـذي مـن  الحدیـد الغـذائي ) ، أو نقـصالماصة للدم كالقراد والقمل ودیـدان الهیمـونكس أو 

علـى النباتـات الشـوكیة البریـة العالیـة  اإلبـللطبیعـة تغذیـة ،ووارد جدا حدوث نقـص بالحدیـد والنحـاس هو عوز النحاس أسبابه
  والقلیلة القیمة الغذائیة . باأللیاف
قلة ذبـح الجمـال  إلىأما قلة النسبة لهذا النوع من فقر الدم بالجمال ذات الفئة العمریة الصغیرة والكبیرة السبب قد یعود  

 . األعمارفي هذه 
%) وهـي ٤,٧٢نـوع كبیـر الكریـة قلیـل الصـباغ ونسـبته ( مـن فقـر الـدم الـذي تبـین مـن خـالل البحـث هـو األخیـروالنوع   

ســـنة ) وبنســــبة ٨ -ســـنة ١.٥التـــي ظهــــر فیهـــا بالجمـــال ( والعمـــارفقــــر الـــدم التـــي ظهـــرت  أنـــواعاقـــل نســـبة ســـجلت لكـــل 
%) ١,٥٨١( سـنة)هي ٨-سـنة ٤وكانت النسبة بـالنوق بعمـر( %).٢,٣٧١(سنة) بنسبة٨-سنة١وق بعمر(%) وبالن١,٩٧٦(

سـنة ) وهنـــا  ٣,٥ –سـنة  ١عمــــــار التـــــي فـــي العـینـــة وبالنـسبــة للنـــوق بعمــــر( وهــي أعلى نسبــــة بالنسـبــة للجمــــــال لكــــل األ
المصـابة  لإلبـلالسبــب یعود إلى اإلصابة بالطفیلیات الدمویة وخاصة داء المثقبیات الـذي لـوحظ عنـد فحـص المسـح الدمویـة 

نوق دون الجمال هو نتیجة كثـرة ذبـح الـذكور فـي عمـر صـغیر بهذا النوع من فقر الدم وكانت النسبة عالیة لهذه األعمار وبال
 [وبقـاء اإلنــاث مـن أجــل التكــاثر واالسـتفادة منهــا وهــذا مـا یعرضــها إلـى اإلصــابة بــداء المثقبیـات أكثــر مــن غیرهـا مــن اإلبــل 

١١,١٢ [. 
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