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المملوكة نسب البشر للكالب وفقاً لدراسات مفصلة في أماكن ريفية وحضرية في جميع أنحاء العالم والتي يمكن استخدامها كدليل مبدئي لعدد الكالب 
  (. مثالً للحمالت الواجب تنفيذها على وجه السرعة)وذلك ألغراض التخطيط وشراء اللقاح 

 

عدد البشر  المنطقة البلد
 لكل كلب

 اتمالحظ المصدر

متوسط النسبة لكل   5003 كنوبل وآخرون 21.20 حضرٌة كلها -أفرٌقٌا 
 اإلقلٌم

متوسط النسبة لكل  5003  كنوبل وآخرون 7.40 رٌفٌة كلها -أفرٌقٌا 
 اإلقلٌم

  5007  كاري وآخرون 7.26 زراعٌة ورعوٌة 8 رٌفٌة تنزانٌا
  5007  كاري وآخرون 7.55 رعوٌة 8 رٌفٌة تنزانٌا

  5006  كنوبل وآخرون 7.60 فً الداخل 8 رٌفٌة زانٌاتن
  5006  كنوبل وآخرون 10.80 ساحلٌة 8 رٌفٌة تنزانٌا
  5006  كنوبل وآخرون 14.40 فً الداخل 8 حضرٌة تنزانٌا
  5006  كنوبل وآخرون 27.20 ساحلٌة 8 حضرٌة تنزانٌا

  5005 الٌوجودا وآخرون 4.10 حضرٌة نٌجٌرٌا
  5005 الٌوجودا وآخرون 3.20 ٌةرٌف نٌجٌرٌا

  5002 كٌتاال وآخرون 8.00 رٌفٌة وشبه حضرٌة كٌنٌا
  5007  رتسٌتوراهٌنا وآخرون 4.50 حضرٌة مدغشقر

  2771 دي بالوغ وآخرون 45.00 حضرٌة زامبٌا
  2771 دي بالوغ وآخرون 6.70 رٌفٌة زامبٌا

  2772 روتنباخ وآخرون 11.10 رٌفٌة جنوبً أفرٌقٌا
  2770بروكس  16.00 حضرٌة زمبابوي
  2770بروكس  4.50 رٌفٌة زمبابوي

  5003 مندٌكٌم وآخرون 21.50 حضرٌة تشاد
متوسط النسبة لكل  5003  كنوبل وآخرون 7.50 حضرٌة كلها -آسٌا 

 اإلقلٌم
متوسط النسبة لكل  5003  كنوبل وآخرون 14.30 رٌفٌة كلها -آسٌا 

 اإلقلٌم
  5004 ودارشن وآخرونس 36.00  الهند

  5002 كونكاو وآخرون 4.60  تاٌالند
  2774 روبنسون وآخرون 3.80  الفلبٌن

متوسط النسبة لكل  5003 كنوبل وآخرون 48.30 حضرٌة ورٌفٌة كلها -الصٌن 
  اإلقلٌم

 - 3.40 حضرٌة المكسٌك
4.30 

-؛ فلورس2775 فشباٌن وآخرون
 5002فالنزوٌال -إٌبارا وإسترٌال

 

  5006 وآخرونسوزوكً  4.60 حضرٌة لٌفٌابو
  5003 آلفٌز وآخرون 4.0 حضرٌة البرازٌل
  2766بٌران وفرٌث  7.60 حضرٌة إكوادور

أمرٌكا الشمالٌة 
 وأوروبا

 6.00 – 
10.00 

  2766 فندلر وآخرون

 
 :مراجع الجدول

 
  .675-672: 17و١ٍخ اٌصذخ اٌعبِخ  . ٌعذد اٌىالة ٚاٌمطظ فٟ ضبٚ ثبٌٚٛرمذ٠ر (. 5003)آٌف١س َ ش، ِبرٛش َ ر، را٠شّبْ َ دٞ ي، د١ٕ١ِٚج١س َ ٘ـ 

 
 .455-455ش: 2اٌٍّذك  20 دٚر٠خ األِراض اٌّعذ٠خ . ٔظرح شبٍِخ :اٌط١طرح عٍٝ داء اٌىٍت ٌذٜ د١ٛأبد إٌّبزي(. 2766)ث١راْ ج ٚ، فر٠ش َ 

 
دٞ ثبٌٛغ ن ن، ٚٔذٌر أ، .374-375: 255ِجٍخ اٌطجً اٌج١طرٞ  .اء اٌىٍتضذ د زذص١ِٓطخ ٌعذد اٌىالة فٟ زِجبثٛٞ ِٚطزٜٛ اٌ(. 2770)ثرٚوص ر

 .221-215: 40أٚٔذرضزجٛرد ج فذ رش  .دراضخ ث١ئ١خ ٌٍىالة فٟ ِٕطمخ دضر٠خ ٚشجٗ ر٠ف١خ فٟ زاِج١ب(. 2771)ِط١ٍٓ ف ن 
 

٠ب عضخ اٌىٍت فٟ إٌّبطك اٌذضر٠خ ٚاٌر٠ف١خ فٟ ٚال٠خ ثٛرٔٛ ١٘ىً عذد اٌىالة ٚدبالد داء اٌىٍت ث١ٓ ضذب(. 5005)ا١ٌٛجٛدا أ د، ثبثب أ أ، ثبثب ش ش أ 

  . 20-12: 53اٌطت اٌج١طرٞ االضزٛائٟ  .ث١ٕج١ر٠ب
 

ِٕج ة، جبرزا راِٛش ج، ث١ٍٛرٛ أ ج، ثبٌذ٠راش -فشجب٠ٓ د ة، فرٚٔز١ٕٟ َ ج، دٚثٕس ج ج، فٍٛرش وٌٕٛس إ، و١رٚز ٠ٛ٘ررب ج، جب١ِس رٚدر٠جس ج ج، ٚٚ

اٌّجٍخ األِر٠ى١خ ٌٍطت ٚاٌصذخ  . زذص١ٓدراضخ ٚثبئ١خ ٌذّالد اٌ :اٌٛلب٠خ ضذ داء اٌىٍت ٌذٜ اٌىالة فٟ ر٠ف اٌّىط١ه(. 2775) رٛر٠ص ج َ ٚآخرْٚ

  .155-125: 25االضزٛائ١خ 
 

المتصلة بالكالب التً لم تطعم ضد داء الكلب فً مدٌنة بٌئة الكالب والعوامل االقتصادٌة واالجتماعٌة (. 5002)فالنزوٌال ج -إٌبارا م، إسترٌال-فلورس
  .65-57: 45اٌطت اٌج١طرٞ اٌٛلبئٟ  .مكسٌكٌة على الحدود األمرٌكٌة المكسٌكٌة
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د ِٓ رم١١ُ االضزرار١ج١ب: اٌط١طرح عٍٝ داء اٌىٍت فٟ أر٠بف أفر٠م١ب(. 5007)وبرٞ َ، ١ٌّجٛ د، ٘بِجطْٛ ن، إرٔطذ إ، إضزس أ، ِٕزسي ش، و١ٍفالٔذ ش 

  .240-235: 55اٌٍمبح . اٌفعبي ٌٍىالة إٌّس١ٌخ زذص١ٓأجً اٌ
 

ٌذعُ اٌزخط١ظ ٌٍط١طرح عٍٝ داء اٌىٍت د٠ّغراف١زٙب ث١ئخ اٌىالة ِٚعٍِٛبد دٛي (. 5002)و١زبال ة، ِىذرِٛد ج، و١ٌٟٛ َ، جبصِٛب ج، ث١رٞ ة، ٚٔذٌر أ 

 .510-525: 56االضزٛائ١خ اٌٛص١مخ  . فٟ ِمبطعخ ِزشبوٛش ثى١ٕ١ب
 

إعبدح رم١١ُ عتء داء اٌىٍت فٟ أفر٠م١ب (. 5003)وٕٛثً د ي، و١ٍفالٔذ ش، وٌّٛبْ ة ج، ف١فرٞ إ َ، ٍِزسر َ إ، ١ِرٔذا َ إ، شٛ أ، زٔطزبج ج، ِط١ٍٓ ف ن 

  .146-140: 61ٔشرح ِٕظّخ اٌصذخ اٌعب١ٌّخ  .ٚآض١ب
 

ثٟ إَ ضٟ  .راضخ ِمطع١خ دٛي اٌعٛاًِ اٌّررجطخ ثبِزالن اٌىالة فٟ رٕسا١ٔبد(. 5006)وٕٛثً د ي، ٌٛرٔطٓ َ ن، وسٚاال ر ر، ثٛدْ ي أ، و١ٍفالٔذ ش 

  .3: 2ٌٍجذٛس اٌج١طر٠خ 

 
ٚاٌعٛاًِ اٌّزغ١رح اٌٛثبئ١خ ٌٍىالة اٌٍّّٛوخ فٟ ِمبطعخ صٕجطٛٔج  زذص١ٓأزشبر اٌ(. 5002)وٛٔىبٚ ٚ، وٌّٛبْ ة، فب٠فر د ٞ، أٔزراض١ٕب ش، صجزبرا أ 

 .223-203: 43لبئٟ اٌطت اٌج١طرٞ اٌٛ. ثزب٠الٔذ
 

( ِبرش)اٌطت االضزٛائٟ  .أصر د٠ّغراف١خ اٌىالة عٍٝ ٔمً داء اٌىٍت فٟ ٔذجب١ِٕب ثزشبد(. 5003)ِٕذو١ُ ر، وب٠بٌٟ ٞ، ٠ّذجٟ ْ، ٔذٚرب١ِب أ ج، زٔطزبج ج 

43 :31-36 . 
 

ث١ئخ اٌىالة (. 5007)َ ة، روبٌِٕٛبٔب ف أ، ررشبرد ف  ررط١زٛرا١ٕ٘ب َ، راضبِج١ٕبر٠فٛ ج ٘ـ، ر٘بر٠ّٕبٔب ش، راوٛرٕٛٔذراضبٔب ٘ـ، أٔذر٠ب١ِبر٠طٛا

  .52: 3ثٟ إَ ضٟ ٌٍجذٛس اٌج١طر٠خ . 5005ٚد٠ّغراف١زٙب فٟ أٔزبٔبر٠فٛ، 
 

١ب ِجٍخ جّع١خ األطجبء اٌج١طر١٠ٓ ثجٕٛة أفر٠م .دراضخ ٚصف١خ ٌٍىالة فٟ ِذ٠ٕخ ر٠ف١خ فٟ جٕٛة أفر٠م١ب(. 2772)راٚرٕجبر ج ٘ـ، ثِٛىر ج، دٞ ف١ٍ١رز أ ي 

45 :236-245. 
 

ِجٍخ  . اٌىالة ضذ داء اٌىٍت ٚخصبئص اٌىالة اٌٍّّٛوخ فٟ اٌفٍج١ٓ رذص١ٓرم١١ُ دٍّخ (. 2774)رٚثٕطْٛ ي إ، ١ِرٔذا َ إ، ١ِرٔذا ْ ي، رشب٠ٍذز ج إ 

  .534-530: 55جٕٛة شرق آض١ب ٌٍطت االضزٛائٟ ٚاٌصذخ اٌعبِخ 

 
(. 5004)س ٔبرا٠بٔب د ٘ـ، راِبْ أ، راٚ ْ ش، ِط١ٍٓ ف، ٌٛثٛ د، راف١ىِٛبر ن، جٕجبثٛرا٠ب ضٛدرشبْ َ ن، ِبٕ٘ذرا ة ج، ِبدٚضٛدأب ش ْ، آشٛٚ

ِجٍخ األِراض اٌّعذ٠خ  . ٔزبئج ِطٛح ٚط١ٕخ ِزعذدح اٌّراوس دٛي داء اٌىٍت ثز٠ًّٛ ِٓ ِٕظّخ اٌصذخ اٌعب١ٌّخ : دراضخ ٚثبئ١خ ٌعضبد اٌذ١ٛأبد فٟ إٌٙذ

16 :15-17. 

 
ضذ داء اٌىٍت ٌّٚذبد عٓ اٌىالة اٌٍّّٛوخ فٟ ضبٔزب  زذص١ٓأزشبر اٌ(. 5006)، فر٠بش ي أ، ٌٛث١س ر، ِٛر١ٍٍٕٟ ي إ، ثٛٔص إ ر ضٛزٚوٟ ن، ث١ر٠را ج أ

 .261-251: 33األِراض د١ٛا١ٔخ إٌّشأ ٚاٌصذخ اٌعبِخ  . ورٚز ال ض١١را ثج١ٌٛف١ب
 

-462ش: 2اٌٍّذك  20دٚر٠خ األِراض اٌّعذ٠خ  .اٌط١طرح عٍٝ داء اٌىٍت ٌذٜ اٌىالةث١ئخ اٌىالة ٚ(. 2766)فٕذٌر أ إ، ثٛدٖ أ، وجذ ش، وبثٍر أ، ِبرر ٘ـ 

466.  

 


