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الكشف ﻋن الطفيليات الخارجية في الطيور المختلفة
منال حمادي حسن
 العراق، جامعة الموصل، كلية الطب البيطري،ﻓرع اﻷحياء المجهرية
(٢٠١٨  أيلول٢٥ ؛ القبول٢٠١٨  حزيران٦ )اﻻستﻼم
الخﻼصة
 والديكClumba livia domestica أجريت الدراسة الحالية للكشف عن اﻹصابة بالطفيليات الخارجية ﻓي الدجاج المنزلي والحمام اﻷليف
 طير من الديك٥٠ طير من الحمام و٨٥ طير من الدجاج المنزلي و٨٠  حيث تم ﻓحص،الرومي لبعض المناطق ﻓي مدينة الموصل
الرومي ومن كﻼ الجنسين وبينت نتائج الدراسة أن نسبة اﻹصابة بالطفيليات الخارجية ﻓي الدجاج المنزلي والحمام والديك الرومي بلغت
 وأشارت الدراسة إلى وجود ثﻼثة أنواع من الطفيليات الخارجية ﻓي الدجاج المنزلي وهي نوعين من. على التوالي،%٣٦ و٣٧,٦ و٤١,٣
 على،%٣٦,٤ و٢٤,٢ و،٣٦,٦  وبنسب إصابةArgas persicus  والقراد اللينGonicoites gallinae  وMenacanthus stramineus القمل
،%٥  واقلها ﻓي موسم الصيف ﻓقد بلغت%٧٠  سجلت اعلى نسبة إصابة ﻓي الدجاج المنزلي بالقمل ﻓي موسم الربيع ﻓقد بلغت.التوالي
 إن الطفيليات الخارجية التي. على التوالي،%٤٥,٥ و٤٤,٤ بينما كانت نسبة اﻹصابة متقاربة ﻓي موسمي الخريف والشتاء حيث بلغت
 على التوالي،%١٨,٨ و٧٨,١  وبنسب إصابةArgas persicus  والقراد اللينColumbicola columbae تصيب الحمام نوعين هي القمل
Goniocotes gallinae  سجل ﻓي الديك الرومي نوع واحد من الطفيليات الخارجية وهو القمل من النوع.وكانت اﻹصابات ﻓردية ومزدوجة
. على التوالي،%٢٧,٣ و٤٢,٩  ونسبة اﻹصابة ﻓي الذكور واﻹناث بلغت.%٣٦ وبنسبة إصابة

Detection of ectoparasites in different birds
M.H. Hasan
Department of Microbiology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
The study was conducted to detect the ectoparasites infestation in chickens, Domestic pigeons Columba livia domestica
and turkeys in different areas of Mosul city by survey examining of 80 birds of chickens, 85 birds of pigeons and 50 birds of
turkeys, of both sexes. Results show the infestation rates with ectoparasites in chickens, pigeons and turkeys, were
41.3%,37.6% and 36% respectively. Results show that the chickens were infested with three types of ectoparasites, two species
of lice are Menacanthus stramineus, Gniocotes gallinae and soft ticks Argas persicus the infestation rates were 63.6%, 24.2%
and 36.4% respectively. The highest infestation rate with lice in chicken was 70% in Spring season and the lowest rate 5% in
Summer season while the infestation rates in Autumn and Winter were convergent, there was 44.4% and 45.5% respectively.
The results show that the pigeons were infested with two types of ectoparasites, one species of lice is Columbicola columbae
and soft ticks is Argas persicus, the rates were 87.5%,18.8% respectively. The infestations were individual and double. In
turkeys the results record one lice species Goniocotes gallinae, the infestation rates were 36%. The male and female were
infested with rates 27.3% and 42.9% respectively.
Available online at http://www.vetmedmosul.com

 ﻓﻀﻼ عن أنها ممكن أن تكون مﻀائف،على شكل لحوم أو بيض
خازنة للعديد من اﻹصابات الطفيلية وبدورها تكون ناقلة لهذه
الطفيليات إلى طيور أخرى وبهذا قد تسبب مشاكل اقتصادية ﻓي
( تصاب الطيور بأنواع مختلفة من٢،١) صناعة الدواجن

المقدمة
تعتبر الطيور جزءا ً مهما ً من الثروة الحيوانية ﻓي البلدان التي
تتواجد ﻓيها حيث أنها توﻓر جزءا ً مهما ً من البروتين الحيواني
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والتشريحي .واعتمد ﻓي تشخيص الطفيليات على المواصفات
الشكلية للطفيليات المذكورة من قبل  Urquhart ،Soulsbyو
 .(١٠،٩،٢) Mehlhornوحللت النتائج إحصائيا ً باستخدام مربع
كاي عند مستوى معنوية  P<0.05باستخدام برنامج التحليل
اﻹحصائي .Jandel Sigma Stat Scientific Software v 3.1

الطفيليات الخارجية مثل القراد والقمل والحلم والبراغيث التي
تتطفل على جلد وريش الدجاج بصورة دائميه أو مؤقتة والتي
تؤدي إلى حدوث خسائر اقتصادية كبيرة خصوصا ً ﻓي الدواجن
ﻷنها تقوم بنقل اﻷوالي الدموية إلى الدجاج ﻓﻀﻼ عن العديد من
المسببات المرضية مثل pastuerellosis, Fowlpox, Newcastle
 disease and Chlamydiaوبالتالي تؤثر بصورة مباشرة على
إنتاجيتها من اللحم والبيض بسبب تغذيتها على دم الدجاج ).(٤،٣
إن الحمام تتعرض لﻺصابة بالعديد من أنواع الطفيليات
الخارجية حيث سجل ) (٥نسبة إصابة  %٦٢ﻓي الحمام ﻓي
منطقة تانزانيا وﻓي الهند سجل الباحث ) (٦نسبة إصابة الحمام
بالطفيليات الخارجية  .%٣٩,٧كما أن تربية الديك الرومي له
مكانة مهمة ﻓي صناعة الدواجن ﻓي العديد من دول العالم ،إذ
يمثل إنتاج الرومي حوالي  %٧من مجمل إنتاج لحوم الدواجن
العالمي ،حيث يحتل المرتبة الثانية من إنتاج لحوم الطيور الداجنة
بعد الدجاج ) (٧وسجلت العديد من الدراسات إصابة الديك
الرومي بمختلف الطفيليات الخارجية والتي كانت إمراضيها عالية
خصوصا ً بعمر  ١٢-٢أسبوع حيث تسبب ﻓقدان الشهية ونقصان
ﻓي الوزن وتدلي باﻷجنحة وقد تصل نسبة اﻹصابة ﻓيها إلى
.(٨) %١٠٠
وﻷهمية هذه الطفيليات الخارجية التي تصيب الطيور من
الناحية اﻻقتصادية والبيطرية ،لذا ارتأينا القيام بهذه الدراسة هادﻓة
إلى تحديد أنواع الطفيليات الخارجية التي تصيب الدجاج المنزلي
والحمام والديك الرومي وتعتبر هذه الدراسة إضاﻓة معرﻓة إلى
دراسات سابقة على إصابة الدجاج المنزلي والحمام والديك
الرومي بالطفيليات الخارجية ﻓي مدينة الموصل.

النتائج
أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة اﻹصابة بالطفيليات الخارجية
ﻓي الدجاج المنزلي والحمام والديك الرومي بلغت  ٤١,٣و٣٧,٦
و %٣٦على التوالي ولم تسجل ﻓرق معنوي  P>0.05بين نسب
اﻹصابة للطيور المختلفة )جدول .(١
وأشارت الدراسة إلى وجود ثﻼثة أنواع من الطفيليات
الخارجية ﻓي الدجاج المنزلي وهي نوعين من القمل:
 Gonicoites gallinae ،Menacanthus stramineusوالقراد اللين
 Argas persicusوبنسب إصابة  ٦٣,٦و ٢٤,٢و ،%٣٦,٤على
التوالي )جدول .(٢
جدول  :١أعداد ونسب اﻹصابة بالطفيليات الخارجية ﻓي الدجاج
المنزلي والحمام والديك الرومي
نسبة
عدد الطيور عدد الطيور
نوع الطيور
اﻹصابة
المصابة
المفحوصة
%٤١,٣
a ٣٣
٨٠
الدجاج المنزلي
%٣٧,٦
a ٣٢
٨٥
الحمام اﻷليف
%٣٦
a ١٨
٥٠
الديك الرومي
اﻷحرف المتشابهة تعني عدم وجود ﻓرق معنوي بين نسبة
اﻹصابة . P>0.05

المواد وطرائق العمل
اشتملت الدراسة الحالية على ﻓحص  ٨٠طير من الدجاج
المنزلي و ٧٥طير من الحمام اﻷليف Columba livia domestica
و ٥٠طير من الديك الرومي بأعمار وأوزان مختلفة ومن كﻼ
الجنسين وللفترة من أيلول  ٢٠١٢إلى أيلول  ٢٠١٣للتحري عن
الطفيليات الخارجية التي تصيب الطيور المختلفة ومن مناطق
مختلفة من مدينة الموصل )الرشيدية والكبة والقوسيات وكوكجلي
ومن محﻼت بيع الطيور ﻓي مركز مدينة الموصل(.
وتم ﻓحص الطيور من خﻼل الفحص البصري بالعين المجردة
لجميع مناطق جسم الطائر بما ﻓيه الرأس والرقبة والصدر
ومنطقة حول الشرج ﻓﻀﻼ عن اﻷجنحة .أثناء الفحص أستخدم
مصدر ضوئي ومشط وملقط دقيق ،وأخذت نماذج الطفيليات
الخارجية من الجسم وحفﻈت ﻓي أنابيب زجاجية وسجلت
المعلومات عليها وبعد ذلك حفﻈت ﻓي كحول  %٧٠ونقلت إلى
مختبر الطفيليات ﻓي كلية الطب البيطري ،وضعت العينات ﻓي
محلول هيدروكسيد البوتاسيوم  %١٠لمدة خمسة دقائق مع
التسخين ﻹذابة المواد الكيراتينية الصلبة ولتوضيح الطفيليات
الخارجية لغرض التشخيص باستخدام المجهر الﻀوئي

جدول  :٢أعداد ونسب اﻹصابة بأنواع الطفيليات الخارجية ﻓي
الدجاج المنزلي
نوع الطفيلي
Menacanthus stramineus
Goniocotes gallinas
Argas persicus

عدد الطيور
المصابة
٢١
٨
١٢

نسبة اﻹصابة
%
%٦٣,٦
%٢٤,٢
%٣٦,٤

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود اختﻼف ﻓي نسب إصابة
الدجاج المنزلي بالقمل وحسب مواسم السنة ،ﻓقد سجلت أعلى
نسبة إصابة ﻓي موسم الربيع حيث بلغت  ،%٧٠بينما كانت نسبة
اﻹصابة  %٥ﻓي موسم الصيف ﻓي حين كانت نسبة اﻹصابة
متقاربة ﻓي موسمي الخريف والشتاء حيث بلغت ٤٤,٤
و %٤٥,٥على التوالي .وعند تحليل النتائج إحصائيا ً باستخدام
مربع كاي تبين عدم وجود ﻓروقات معنوية بين نسب اﻹصابة
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جدول  :٥أعداد ونسب اﻹصابة بأنواع الطفيليات الخارجية ﻓي
الحمام

لمواسم الخريف والشتاء والربيع وبينما سجلت ﻓروقات معنوية
 P<0.05يبين نسب اﻹصابة لموسم الصيف مع بقية المواسم
)جدول .(٣
بينت نتائج الدراسة وجود نمطين لﻺصابة بالطفيليات
الخارجية ﻓي الدجاج المنزلي وهي نمط اﻹصابة الفردية
والمختلطة حيث بلغت اﻹصابة  ٦٦,٧و %٣٣,٣على التوالي مع
عدم وجود ﻓرق معنوي بين نسب اﻹصابة عند مستوى معنوية
) P>0.05جدول .(٤
أما ﻓي طيور الحمام ﻓقد أشارت الدراسة إلى وجود نوعين من
Columbicola
الطفيليات الخارجية وهي القمل من نوع
 columbaeوالقراد اللين من نوع  .Argas persicusوبنسب إصابة
 ٨٧,٥و %١٨,٨على التوالي )جدول .(٥
وبينت الدراسة أن هناك نمطين لﻺصابة بالطفيليات الخارجية
ﻓي الحمام وهي نمط اﻹصابة الفردية والمزدوجة ﻓقد بلغت
اﻹصابة  ٧٨,١و %٢١,٩على التوالي مع وجود ﻓرق معنوي بين
النسب عند مستوى معنوي ) P<0.05جدول .(٦

نسبة اﻹصابة
أعداد الطيور المصاب
نمط اﻹصابة
%٧٨,١
a ٢٥
الفردية
%٢١,٩
b٧
المزدوجة
%٣٧,٦
٣٢
المجموع
اﻷحرف المختلفة يعني وجود ﻓرق معنوي عند مستوي معنوية
.P<0.05

جدول  :٣أعداد ونسب إصابة الدجاج المنزلي بالقمل وحسب
مواسم السنة

جدول  :٧أعداد ونسب إصابة الديك الرومي بالقمل العاض
وحسب الجنس

نسبة
أعداد الطيور
أعداد الطيور
الموسم
اﻹصابة
المصابة
المفحوصة
%٧٠
a ١٤
٢٠
الربيع
%٥
b١
٢٠
الصيف
%٤٤,٤
a٨
١٨
الخريف
%٤٥,٥
a ١٠
٢٢
الشتاء
%٤١,٣
٣٣
٨٠
مجموع
اﻷحرف المتشابهة يعني عدم وجود ﻓرق معنوي واﻷحرف
المختلفة يعني يوجد ﻓرق معنوي عند مستوى معنوية .P<0.05

أعداد الطيور أعداد الطيور
جنس الطائر
المصابة
المفحوصة
%٢٧,٣
a٦
٢٢
الذكور
%٤٢,٩
a ١٢
٢٨
اﻹناث
%٣٦
١٨
٥٠
مجموع
اﻷحرف المتشابهة عدم وجود ﻓرق معنوي عند مستوى معين
.P>0.05

نوع الطفيلي
Columbicola columbae
القراد اللين Argas persicus

عدد الطيور
المصابة
٢٨
٦

نسبة اﻹصابة
%
%٨٧,٥
%١٨,٨

جدول  :٦أنماط اﻹصابة بالطفيليات الخارجية ﻓي الحمام

نسبة اﻹصابة

المناقشة

جدول  :٤أنماط اﻹصابة بالطفيليات الخارجية ﻓي الدجاج المنزلي

أظهرت نتائج هذه الدراسة عن تواجد أنواع الطفيليات
الخارجية ﻓي الدجاج المنزلي والحمام اﻷليف والديك الرومي
وبنسب إصابة متقاربة تقريبا ً  ٤١,٣و ٣٧,٦و %٣٦على التوالي
وبدون وجود ﻓرق معنوي بين النسب وهذه النقطة مهمة من
الجانب الوبائي لما لهذه الطفيليات الخارجية من دور ﻓي نقل
أنواع مختلفة من اﻷمراض إلى الطيور وهذا مطابق لما ذكره
 Nnadi and Georgeو .(١٠،٣) Mehlhorn
وسجلت الدراسة نوعين من القمل Menacanthus stramineus
ونوع  Goniocotes gallinasﻓي الدجاج المنزلي بنسب إصابة
 ٦٣,٦و %٢٤,٢على التوالي والقراد اللين بنسبة إصابة %٣٦,٤
بينما سجل الباحث  (١١) Abdullah and Mohammedستة أنواع
من الطفيليات الخارجية ﻓي الدجاج المنزلي ﻓي منطقة السليمانية
وبنسب إصابة الكلية  %٥٨ﻓي حين سجل الباحث الزبيدي )(١٢
نوعين ﻓقط من القمل أثناء دراسته على الطفيليات الخارجية التي

نسبة اﻹصابة
أعداد الدجاج المصاب
نمط اﻹصابة
%٦٦,٧
a ٢٢
الفردية
%٣٣,٣
a ١١
المختلطة
%٤١,٣
٣٣
المجموع
اﻷحرف المتشابهة يعني عدم وجود ﻓرق معنوي عند مستوى
معنوية .P>0.05
أما ﻓي الديك الرومي ﻓقد سجل نوع واحد من الطفيليات
الخارجية هو القمل العاض نوع  Goniocotes gallinaeبنسبة
إصابة  ،%٣٦ﻓقد سجلت نسبة إصابة ﻓي الذكور  %٢٧,٣ونسبة
 %٤٢,٩ﻓي اﻹناث ،وأشارت النتائج ﻓي الديك الرومي إلى عدم
وجود ﻓرق معنوي بين نسبة اﻹصابة ﻓي الذكور واﻹناث عند
مستوى معنوية ) P>0.05جدول .(٧
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أكثر عرضة لﻺصابة بالطفيليات الخارجية وخاصة القمل من
الدجاج اﻷبيض أو اﻷسود ).(٢٦
وتبين من خﻼل نتائج هذه الدراسة أن نسبة اﻹصابة الفردية
بالطفيليات الخارجية ﻓي الدجاج المنزلي كانت  %٦٦,٧بينما
نسبة اﻹصابة المختلطة بلغت  %٣٣,٣وبدون ﻓرق معنوي بين
النسب وهذا يتفق مع ما ذكر ﻓي دراسات سابقة )(١٩-١٧،١٥
حيث أشاروا إلى أن الدجاج المنزلي معرض لﻺصابة بالطفيليات
الخارجية المفردة والمختلطة وبنسب إصابة مختلفة.
وأوضحت دراستنا أن الحمام اﻷليف يكون معرض لﻺصابة
بالطفيليات الخارجية وبنسبة إصابة كلية  %٣٧,٦حيث كانت
نسبة اﻹصابة بالقمل من نوع %٨٧,٥ Columbicola columbae
بينما القراد اللين  Argas persicusكانت نسبة اﻹصابة %١٨,٨
وهذا يتفق مع ما أشار اليه العديد من الدراسات وﻓي نيجيريا
سجلت نسبة إصابة الحمام اﻷليف بالطفيليات الخارجية %٧٣,٨
) (٢٠وﻓي بنغﻼدش سجلت نسبة إصابة الحمام بالقمل %٣٣,٣
) (٢١وعلى صعيد القطر ﻓقد سجل البياتي ) (٢٢نسبة إصابة
الحمام اﻷليف بالطفيليات الخارجية ﻓي مدينة بغداد  %٤٦,٣بينما
سجل زنكنة ) (٢٣نسبة إصابة  % ١٨,٣ﻓي الحمام اﻷليف ﻓي
محاﻓﻈة نينوى وبعض مناطق أربيل ودهوك.
وﻓي محاﻓﻈة اﻷنبار سجلت نسبة اﻹصابة الكلية  %٨٠ﻓي
الحمام البري والمنزلي ) (٢٤وبهذا عند إصابة الحمام بالطفيليات
الخارجية ممكن أن يؤثر سلبا ً على ﻓعالية الطيور الفسلجية نتيجة
مشاركة الطفيليات للمﻀيف ﻓي غذائه وبالتالي يقلل من قيمتها
الغذائية وإنتاجها للبيض ).(٢٥
أما ﻓي الديك الرومي ﻓقد سجل نوع واحد ﻓقط من القمل
العاض  Goniocotes gallinasبنسبة اﻹصابة  %٣٦وقد كانت
نسبة اﻹصابة ﻓي اﻹناث  %٤٢,٩ﻓي حين ﻓي الذكور بلغت
 %٢٧,٣وبدون ﻓرق معنوي وهذا يدل على انه كﻼ الجنسين
معرضين لﻺصابة ولكن ﻓرصة إصابة اﻹناث تكون اكبر مقارنة
مع الذكور ﻻن أثناء ﻓترة وضع البيض يكون الطير ﻓي حالة
سكون وقليل الحركة وبهذا تكون اكثر استعداداً لمهاجمتها من قبل
الطفيليات الخارجية ) (١٥وبينما أشار الباحث Al-Mayali and
 (٢٧) Abdulkadhimإلى أن نسبة إصابة الديك الرومي بالقمل
بلغت  %١٠حيث كانت نسبة اﻹصابة بالذكور اعلى من اﻹناث
حيث بلغت  %٣٢و %١٢على التوالي وكانت نتائج دراستنا
متفقة مع ما ذكره ﻓليح ) (٢٨ﻓي محاﻓﻈة ذي قار إذ أن نسبة
إصابة الديك الرومي بالقمل العاض بلغت  %٣٧,٨مع عدم وجود
ﻓروق معنوية بين الجنسين إذ كانت نسبة إصابة الذكور %٣٩,٦
واﻹناث .%٣٦,٣

تصيب الدجاج المحلي ﻓي محاﻓﻈة ديالى بنسبة إصابة كلية
 %٢٢,٤وﻓي دراسة محلية تم ﻓحص وتشخيص أنواع القمل
العاض الذي يصيب الدجاج المحلي ﻓي محاﻓﻈة أربيل وبين
الباحث بأن الدجاج يهاجم بستة أنواع من القمل وهي قمل جسم
الدجاج  Menacanthus stramineusوقمل قصبة الريش
 Menopon gallinaeوكذلك قمل رأس الدجاج Cuclotogaster
وقمل الريش الزغبي  Heterogrophusوقمل الدجاج الكبير
 Goniocotes gallinasو Goniodes gigasاﻹ ان قمل جسم الدجاج
كان هو السائد إذ بلغت نسبة اﻹصابة لهذا النوع  %٥٨.٤من
اﻹصابة الكلية للدجاج بالقمل ) (١٣وهذا يؤثر سلبا ً على صحة
الدجاج وبالتالي انخفاض ﻓي إنتاجيته من اللحم والبيض )(١٤
وﻓﻀﻼ عن القراد اللين ولما له من حالة تأثير على صحة الدجاج
من خﻼل امتصاصه لدم الطيور مؤديا ً إلى ﻓقر الدم ).(١٠
إن ما يتميز به الطقس ﻓي المنطقة الشمالية وخصوصا ً ﻓي
مدينة الموصل هو التباين الكبير ﻓي الﻈروف المناخية من
درجات حرارة ورطوبة نسبية مما يؤدي بالنتيجة إلى تأثيرات
بيولوجية مختلفة ،ﻓقد سجلت اعلى نسبة إصابة بالقمل ﻓي الدجاج
المنزلي ﻓي موسم الربيع حيث بلغت  %٧٠ﻓي حين كانت النسبة
 %٥ﻓي موسم الصيف.
بينما كانت النسب متقاربة وبدون وجود ﻓرق معنوي بين نسبة
اﻹصابة ﻓي مواسم الخريف والشتاء حيث بلغت %٤٤,٤
و %٤٥,٥على التوالي وبينما سجلت النتائج ﻓرق معنوي ﻓي
نسب اﻹصابة لموسم الصيف مقارنة مع بقية المواسم .وهذا
مطابق لما أشار اليه العراقي ) (١٣أثناء دراسته على قمل الدجاج
العاض وانتشاره الموسمي ﻓي محاﻓﻈة أربيل ﻓقد ذكر بان نسبة
إصابة الدجاج بالقمل تختلف باختﻼف المواسم والمواقع حيث
سجل اعلى نسبة إصابة  %٧٥ﻓي موقع قوشتبة وخﻼل موسمي
الشتاء والربيع وأما اقل نسبة إصابة بلغت  %٣٠ﻓي موقع بحركة
Lawal et al.
وخﻼل موسم الصيف وبينما ذكر الباحث
) (١٥أثناء دراسته ﻓي مدينة مﻼوي جنوب شرق أﻓريقيا إن نسبة
إصابة الدجاج من نوع  Menacanthus stramineusكانت عالية
ﻓي الموسم الجاف حيث بلغت  %٢٤,٢مقارنة مع نسبة اﻹصابة
ﻓي الموسم الرطب بلغت  %٠.٧وﻓي حين نوع القمل Menopon
 gallinaeعلى العكس حيث سجلت نسبة عالية ﻓي الموسم الرطب
 %٢٠,٩مقارنة بالموسم الجاف بلغت نسبة اﻹصابة .% ٠,٨
وﻓي نيجيريا أشار الباحث  (١٥) Lawal et alإن نسبة إصابة
الدجاج بالطفيليات الخارجية تكون عالية وﻓي موسم المطر إذ
بلغت  %٤٩مقارنة بموسم الجاف سجلت نسبة اﻹصابة %٣٥,٥
وربما يعود سبب التباين ﻓي نسب اﻹصابة ﻓي الدراسات البحثية
إلى اﻻختﻼف ﻓي أعداد الطيور المفحوصة والموقع الجغراﻓي
ﻓﻀﻼ عن الﻈروف المناخية مثل الحرارة والرطوبة التي تؤثر
بصورة مباشرة على مدى تواجد الطفيليات الخارجية ﻓي المنطقة
) .(١٦وكذلك يعود اختﻼف نسب اﻹصابة إلى اختﻼف نوع
الدجاج المحلي إذ أن الدجاج المحلي ذو اﻷلوان المتعددة يكون
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