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  الخالصة

داخلیـــة التـــي تصـــیب الجهـــاز ع المختلفـــة مـــن الطفیلیـــات البـــاالنواالبحـــث دراســـة نســـبة األصـــابة تضـــمن 

الهضمي للدجاج المحلي في مدینة الفلوجه حیث اشارت النتائج الى وجود تسعة أنواع من الطفیلیات الداخلیة وقد 

 Subuloraفــي الــدجاج المفحــوص وان أكثــر األنــواع شــیوعآ كــان النــوع% 48.6كانــت نســبة االصــابة الكلیــة 

suctoria)48.6 (% من الدیدان األسطوانیة والنوعRaillietina)31.5 (%من الدیدان الشریطیة.  

ــــى أن نســــبة األصــــابة بأكیــــاس البیــــوض ألنــــواع مختلفــــة مــــن جــــنس      ــــائج عل كانــــت Eimeriaوقــــد دلــــت النت

)11.4.(%  

         

Prevalence of internal parasites in municipal chicken in                                                                                                          
villages of Falluja – Iraq 

M. T. Al-Alousi
College of Vet. Med.\ University of Al-Anbar

Abstract
Seventy non-descriptive breed hens of 1-2 years age were examined and 

observed 60 (85.7%) hens were infected with various species of metazoan and 
protozoan parasites. Of (8) helminthes  species recorded, Sublora suctoria was the 
most common nematodes, while Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Raillietina 
tetragona, Raillietina echinobothrida, Raillietina cesticillus, Hymenolepis caioca  and 
Choanotaenia infundibulum, were also frequently observed. Eimeria oocysts were 
seen in the intestinal contents of   8 (11.4%) hens.

It was concluded from this study that local hens might be infected with certain 
helminthes and protozoan and special attention  should be taken.

  المقدمة

قـــد تــــم تســــجیل أألصــــابة بــــالطفیلي و . اهمیــــة كبیـــرة فــــي الــــدجاج البیــــاضالطفیلیــــات الداخلیــــة ذاتتعـــد

Ascaridia galliكمــا تـم تســجیل أألصـابة بــالطفیلي   )1(وهــو الطفیلـي أألكثــر شـیوعآ بــین الـدجاج فــي العـراق

Heterakis gallinarum  2(في الدجاج البیاض في الموصل.(

).Eimeria.)3بخمسة أنواع لطفیلي من جنس ابةأإلصوسجلت 

  .الهدف من الدراسة هو معرفة أنواع الطفیلیات الداخلیة الموجودة في الدجاج البیاض 
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  المواد وطرائق العمل

خـالل سنة من األنواع المحلیة أخذت من السوق المحلـي2-1دجاجة بعمر ) 70(الدراسة على شملت

تــم اخــذ الجهــاز الهضــمي مــن الــدجاج بعــد الــذبح مباشــرة وتــم اخــذ . م 2007م الــى آب 2006مــن تمــوز الفتــرة 

  .)2(ـلاً محتویات األمعاء وفحصها للكشف عن الطفیلیات الداخلیة طبق

فقــد درســت Eimeriaلجــنس أمــا أكیــاس البیــوض .)4(ـلــاً أألنــواع المختلفــة للطفیلیــات شخصــت طبقــ

  .وعن طریق الفحص المجهري ) المورفولوجیة(ة بواسطة خواصها الشكلی

  

  النتائج

كانـــت مصـــابة%) 85.7(دجاجـــة ) 60(فقـــد لـــوحظ أن ) . 1(أن نتـــائج الدراســـة موضـــحة فـــي الجـــدول 

خمسـة أنـواع مـن الدیـدان الشـریطیة وثالثـة أنـواع مـن الدیـدان األسـطوانیة شـملتبأنواع مختلفة من الطفیلیات ، و 

  .المسببة لكوكسیدیا الدجاج Eimeriaوأنواع مختلفة من جنس 

 Subulura suctoriaبالطفیلیــات الداخلیــة قــد ســجلت األصــابة بطفیلــي أن أعلــى معــدل لألصــابة 

  .Hymenolepis cariocaكانت األصابة بطفیلي %) 7.1(، وأقل معدل لألصابة %) 48.6(

مـــن الـــدجاج 13/70أي %) 18.6(مـــن الـــدجاج مصـــابآ بنـــوع واحـــد بینمـــا 10/70أي %) 14.3(لـــوحظ أن    

  .من الدجاج كانت مصابة بأنواع متعددة 37/70أي %) 52.9(مصابآ بنوعین ، و 

8/70أي %) 11.4(فقـد لوحظـت فـي محتویـات األمعـاء لEimeriaأما أكیـاس البیـوض للطفیلـي مـن 

زفیـة فـي الطبقـة أظهـر وجـود بقـع نEimeriaالفحص العیاني ألعـور وأمعـاء الـدجاج المصـاب بـالجنس . دجاجة 

  .المخاطیة لألعور 

  

  المناقشة

. الداخلیــة مــن الــدجاج البیــاض مصــابآ بعــدة انــواع مــن الطفیلیــات %) 85.7(أظهــرت نتــائج الدراســة أن 

من الدجاج الـذي %) 60(في في آهو اغلب طفیلي من الدیدان األسطوانیة وكان موجودS. suctoriaالطفیلي  

  .)2(ه تم فحصه ، وهذا یتفق وما الحظ

اج وقد یعزى أأل خـتالف فـي النتـئج الـى أخـتالف مصـدر الـدج A. galli،H. gallinarumبت وجود أث)1(   

  ).5(والوقت الذي أجریت فیه الدراسة

 Histomonasمهمــآ فــي نقــل طفیلــي تــأتي مــن كونــه یلعــب دورآ    A. galliأن أهمیــة دراســة الطفیلــي      

mileagridis6(اب األمعاء والكبد المعدي المسبب لمرض الته(.  

ونقـص فـي لنتـاج البـیض یسـبب نقـص شـدید فـي وزن الطـائر وفقـر الـدم وانسـداد األمعـاءA. galliالطفیلـي      

جمیـع انــواع الدیـدان الشــریطیة المسـجلة فـي هــذه الدراسـة هــي . )7(وارتفـاع نسـبة الهالكــات بـین الطیــور المصـابة

،  R. tetragonaمـن الـدجاج المصـاب قـد أصـیب بـالنوع %) 31.5(وجد أن لقد . )2(أیضآ قد سجلت من قبل 

أألنـواع األخـرى مـن الدیـدان الشـریطیة هـي ایضـآ مؤذیـة . )8(وهو ثاني أغلب الدیدان الشریطیة أمراضیة للـدجاج 

  .)9(للدجاج 

لخصـائص لمختلـف مختلفـة بـالحجم أال أنهـا متشـابهة با Eimeriaالبـیض للطفیلـي بـالرغم مـن أن أكیـاس      

أألنواع العائدة للطفیلي ، وقد لوحظت هذه أألكیاس حیثمـا لوحظـت التغیـرات المرضـیة فقـط ، وقـد یعـزى ذلـك الـى 
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، وهـذا یتفـق مـع المناعة التي اكتسبها الدجاج نتیجة للتعرض الى اصابات سابقة بالشـكل تحـت السـریري للمـرض 

  .)11و 10(ما الحظه 

الذي شملته الدراسة بالنوع السریري لمرض الكوكسیدیا بالرغم من وجـود أكیـاس البـیض أن عدم أصابة الدجاج    

  .كان بسبب تعرضه ألصابات تحت سریریة سابقة بسبب تربیته في فناء مفتوح 

  

  العراق –یبین نسب أألصابة بالطفیلیات الداخلیة للدجاج المحلي في مدینة الفلوجه ) 1(جدول 

  عدد الطفیلیات المعدل  النسبة المؤیة  لمصابعدد  الدجاج ا  الطفیلیات

  /  ProtozoaEimeria   spp  8  11.4%األوالي    

        Nematodesالدیدان األسطوانیة

S. suctoria  34  48.6%  198  

H.gallinarum12  17.1%  214  

A. galli23  32.9%18

      Cestodesالدیدان الشریطیة

R. tetragona  22  31.5%  35  

R. echinobothrida  7  10%  13  

R. cesticillus  5  7.1%  11  

C. infundibulum  20  28.6%  28  

H. carioca5  7.1%14
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