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 جامعة المثنى / اإلنسانيةكمية التربية لمعموم 
 :  الممخص

ببكتريا القولون البرازية حوم دراسة مستوى تموث منتجات الم تمت من خالل البحث الحالي ،    
E.Coli خمسة أسواق رئيسة في مدينة السماوة ، ركزت الدراسة عمى منتجاتب تلعدة مواقع تمثم 

موسمين شتاًء ال ، جمعت العينات خالل المحوم الحمراء ) لحم الماشية ( ، بنوعيو الطازج والمجمد 
ل معطيات البحث ، وقد ، متخذين من المنيج التحميمي الجغرافي في تحمي 2022عام ل وصيفاً 

توصمت نتائج البحث الى زيادة تموث المحوم ببكتريا القولون البرازية وازدادت اعدادىا في فصل 
 وانتيى البحث بجممة من االستنتاجات والتوصيات . ، الصيف عنو في الشتاء 

 (.األسواق ئي، التموث البيئي، التموث الغذائي، البكتريا،التقييم البي: )الكممات المفتاحية 
Environmental Assessment of Contamination of Meat Products with 

E.Coli in Samawa City Markets  

Alia Shaker Ibrahim 

high-geo.alyaashaker@mu.edu.iq 

dr. Anwar Sabah Muhammad Al-Kalabi 

anwaralk@mu.edu.iq 

College of Education for Human Sciences, University of Al-Muthanna 

Abstract: 

Through the current research, the level of contamination of meat products 

with E.Coli was studied for several sites represented by five main markets in 

the city of Samawah. The study focused on red meat products (cattle meat), 

both fresh and frozen, samples were collected during the two seasons, winter 

and summer of the year 2022, taking the geographical analytical method in 

analyzing the data of the research, and the results of the research have 

revealed an increase in meat contamination with fecal coliform bacteria and 

its numbers increased in the summer than in the winter, and the research 

ended with a number of conclusions and recommendations. 

key words : )Environmental assessment , environmental pollution , food 

pollution , Bacteria , markets (  

mailto:high-geo.alyaashaker@mu.edu.iq
mailto:high-geo.alyaashaker@mu.edu.iq
mailto:anwaralk@mu.edu.iq
mailto:anwaralk@mu.edu.iq


 هـ4111-َ  2022. ٌسٕة اٌزابع  اٌعدد /زابع اٌّجٍد اٌ / زابعةِجٍة اٌدراسات اٌّستداِة . اٌسٕة اٌ

 

 

 

 

 
 

 1473 

 :  المقدمة
يعتبر التموث الغذائي من اىم المواضيع البيئة الحيوية التي يتوجب دراستيا كونيا      

اذ يعد الغذاء مموثًا اذ ما احتوى الطعام ترتبط بصحة وسالمة االنسان ارتباطًا مباشرًا ، 
سواء كانت  عمى مواد تقمل من قيمتو الغذائية ويكون غير صالح لالستيالك البشري ،

تموث بكتري او فايروسي او طفيميات اخرى ، او التموث بالمواد الكيمائية والمواد 
المشعة ، وبذلك تسبب اضرارًا واعتالالت صحية عند تناولو ، لذا تناول البحث الحالي 

البكتيرية وركزت عمى تموث الغذاء ببكتريا القولون البرازية احد انواع المموثات ومنيا 
والتي تسبب امراض االلتيابات المعوية والتيابات الحادة التي تسبب نزيف داخمي في 

 ومن اعراضيا القيء واالسيال وارتفاع درجات الحرارة الحاالت القصوى منيا ،
 المدخل المفاىيمي وطريقة العمل : 

 يمكن صياغة مشكمة البحث بالتساؤل التالي : : مشكمة البحثاواًل : 
 بالتموث المكروبي وخاصة بكتريا القولون البرازية ما مستوى تموث منتجات المحوم    

مكانيًا وزمانيًا في منتجات  في أسواق مدينة السماوة ؟ وىل تتباين حجم المموثات
 ؟ الغذائية لمحوم

: مضمونيايستند البحث إلى فرضية رئيسة : ثانيًا : فرضية البحث
ببكتريا القولون البرازية في لمنتجات المحوم  المكروبي تتفاوت مستويات التموث الغذائي

 موسمي حسب تفاوت ظروفا مكانيًا وزمانيًا أسوق مدينة السماوة ، فيما يتباين حجمي
 القياس صيفًا وشتاًء ، فضاًل عن سموك البشري في التعامل مع تمك المنتجات . 

:  البحثثًا : هدف ثال
ث الغذائي لمبكتريا المتواجدة تحديدًا في إلى تقييم مستوى التمو  البحث  ييدف    

الجيات المختصة وعامة  جذب انتباه منتجات المحوم الحمراء الطازجة والمجمدة ، ل
الناس في منطقة الدراسة بأىمية توخي الدقة في التعامل مع المنتجات الغذائية . 

  :خامسًا : منهج البحث 
المنيج التحميمي الجغرافي , لتحميل وتفسير العوامل الجغرافية  البحث الحالي انتيج    

، فضاًل عن المنيج الوصفي في تتبع مصادر تموث  الغذائي تموث الالتي تؤثر في 
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الغذاء في منطقة الدراسة عبر المالحظة المباشرة والمشاىدة الميدانية والتوثيق لمصادر 
 التموث الغذائي .  

 :سادسًا : حدود منطقة الدراسة 
 لمنطقة الدراسة بمدينة السماوة التي تقع في القسم الشمالي الحدود المكانيةتتمثل     

يحدىا من الشمال مكانيًا ،  ىكتارا( 6612تبمغ مساحتيا )الغربي من محافظة المثنى ، 
قضاء الرميثة و من الشمال الشرقي قضاء الوركاء ومن الغرب ناحية المجد ومن 

من حيث  أماالجنوب الغربي قضاء السممان ومن الجنوب الشرقي قضاء الخضر ، 
¯ 18شماال مع خط طول )°( 31¯ 17العرض )تقاطع دائرة  تقع عند ، الموقع الفمكي

 .  (1، الخريطة ) شرقا°( 45
 

 ( الموقع الجغرافي لمدينة السماوة1خريطة )
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جميورية العراق، وزارة البمديات واالشغال من عمل الباحثان باالعتماد عمى:  : المصدر
العامة، مديرية التخطيط العمراني، خريطة التصميم األساس لمدينة السماوة، لعام 

 (.  71111:1، مقياس الرسم )7112
 

 االدوات واالوساط الزرعية سابعًا :
1. Blood agar  : ىو عبارة عن وسط اغنائي يستخدم في اختبار البكتريا صعبة النمو

 . ( 1) عمى البيئات العادية وىو بيئة غنية بالربوتين
2.  MacConkey agar :7يستخدم وسط الماكونكي اجار في عزل البكتريا المعوية )  

)   .  
3. Nutrient broth :  وسط زرعي يستخدم لزراعة مجموعة من الكائنات الدقيقة التي

 .( 3)ال تتطمب مغذيات خاصة لمنمو
4. : Xylose lysine deoxycholate agar / XLD  تستخدم بيئة االجار اإلكسيمد

لعزل البكتريا الشيجيال والسالمونيال وىو وسط انتقالي كاشف ويسمح لنمو البكتريا 
 سالبة الجرام .

صدرية مختبرية كتاب عممي مع الدفتر العممي ، قفازات طبية لتجنب التموث ، ممقط    
ممم ( ، ماصة معقمة )  9( ، فارغ ومعقم ،انبوبة اختبار )  Petridich،اطباق )

Disbsible Loop   ( او محقن طبي ، جياز تعقيم االوساط ، )Autoclave  خزانة ، )
(  Microscope( ، المجير )   Hood  / Safty Capinateالسالمة البيولوجية ) 

 (  Incudation،الميزان الحساس ، الحاضنة ) 
 :  قة العملثامنًا : طري

غرام ( ، من مادة المراد فحصيا من المحوم بواسطة الميزان 72تم اخذ وزن )      
مل ( 772الحساس ووضعت ىذه الكمية في محمول منظم في دورق زجاجي يحتوي ) 

مل وبذلك تم اخذ من  9( ، دوارق تحوي عمى محمول   6وتم مزجو جيدًا ، وتم اخذ ) 
 1عمال الماصة معقمة ومزج المعمق االول جيدًا وثم يأخذ ) التخفيف الدورق االول باست

( ، وبكل مرة نستعمل  6مل ( الى االنبوب الثاني ويتم تكرير العممية الى انبوب رقم ) 
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مل ( من كل المحاليل المخففة ويتم 1ماصة جديدة ومعقمة ، ومن كل انبوب نأخذ ) 
طباق البترية مع التحريك بصورة زراعتيا في اطباق بترية وتم اضافة االكار في اال

دائرية لمزج الوسط الزرعي مع المعمق وبعد عدة دقائق اال ان يتم التصمب لألكار 
 32( ساعة في درجة حرارة )  72 – 72توضع االطباق مقموبة في الحاضنة لمدة  )

 ْم ( بعد ان تم تدوين المالحظات عمييا .
 : ثامنًا : مفاهيم البحث

مفيوم التموث لغًة ، من كممة ) لوث ( بالضم ويقال لوث الماء  التموث البيئي : – 1
ىو افساد والتموث  ، (2) ، ولوث من التمطخ ويقال الثو في التراب ولوثو  (  2)اي كدره  

مباشر ألي جزء من البيئة في احد خصائصيا الحرارية او البيولوجية او االشعاعية او 
 .  ( 6)الصحة العامة لإلنسان  او سائر الكائنات الحية العضوية تسبب اضرارًا ب

:  ىو ادخال كائنات دقيقة ضارة او مواد كيمائية الى الغذاء  التموث الغذائي – 7
، ويسبب التموث  ( 2) تجعمو غير صالح لالستيالك مما يسبب التسممات الغذائية

 .  ( 2)االمراض لممستيمك  الغذائي اي كانت المسببات بيولوجية او كيمائية  العديد من
ىو التموث النتاج عن طريق االحياء الدقيقة مثل البكتريا  : التموث البكتيري لمغذاء – 3

والطفيميات والمكروبات وتوجد في البيئة المحيطة لممواد الغذائية كالتربة والماء واليواء 
ضمنيا بكتريا القولونية كما ان لإلنسان والحيوان دورًا في نقل ىذه االحياء الدقيقة ومن 

. ولمبكتريا عوامل تساعدىا  9وبكتريا السالمونيال والمكورات العنقودية والمكورات العقدية
 : (  11) عمى النمو والتكاثر واالفرازات السمية في االغذية ومن اىميا 

الرطوبة والضغط االسموزي : اي كمما زادت كمية المياه في المادة الغذائية  - أ
 بكتريا .زاد نشاط ال

مصادر الكربون والنتروجين : تحتاج المكروبات الى الطاقة االزمة لتحميل  - ب
البروتين من خالل فرز االنزيمات وتستخدم ىذه المكروبات المواد البروتينية 

 في حصوليا عمى تمك الطاقة من خالل سمسمة حيوية تتم بوجود النتروجين .
التي تتفاعل معيا البكتريا ىو  تركز ايون الييدروجين : من العوامل الميمة  - ت

ما يناسبيا من االس الييدروجيني لذا تقم البكتريا التي  تنمو في الوسط 
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لألغذية بين  PHالحامضي او القاعدي عمى تمف االغذية وتنحصر قيمة ال 
 .   2الرقم 

تعتبر البكتريا من اوسع الكائنات الحية انتشارًا في الغالب ، فقد  : البكتريا – 2
د في الماء واليواء والتربة وقد وصل ارتفاعيا في الجو الى اربعة اميال فوق توج

سطح االرض كما وجدت في التربة بأعماق تصل الى ثالث اميال تحت سطح 
ْم والبعض االخر في ثمج القطب الجنوبي 22البحر ووجد في الينابيع الحارة بدرجة 

 )جد بصورة طبيعية  في االنسان، كما توجد في انسجة النباتات والحيوانات كما تو 
. ومن اىم ىذه البكتريا ما يخص بحثنا ىي بكتريا األيشيريشيا اإليكوالي او  ( 11

 ما تسمى بكتريا القولون البرازية 
   ( Esherishia coliبكتريا األيشيريشيا ايكوالي ) 

تعتبر احد انواع البكتريا المسببة لمتسمم الغذائي عن طريق الطعام المموث        
( الضارة منيا وتوجد خاصًة في المحوم غير  Esherishia coli H7:O15ببكتريا )

) كاممة الطيي والخضروات النية ومياه الشرب ، تعيش ىذه البكتريا  في امعاء االنسان

17 ) . 
فيي منتجة لسموم الذيفان الشغا وتسبب امراضًا وخيما منقولة عن طريق االغذية      

في وسط محيط بالتموث البرازي ، كما تظير اعراضيا من خالل اسيال دموي وارتفاع 
في درجات الحرارة اضافة الى القي والمغص واحيانًا تسبب النزيف الداخمي في 

المريض بالشكل الصحيح فيعاني من التيابات  الحاالت القصوى ، واذ ما تم معالجة
 . ( 13) مزمنة في ما بعد
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 Esherishia coliاأليشيريشيا ايكوالي   صورة ) ( بكتريا

 
 المصدر : الباحثة باالعتماد عمى نتائج المختبر 

 
تقييم مستوى التموث المكروبي لمنتجات المحوم الحمراء الطازجة والمجمدة ببكتريا 

 زية في أسواق مدينة السماوة القولون البرا
تعتبر المحوم من المواد الغذائية واالساسية في حياة الفرد لما تحتوي من البروتينات        

والدىون بنسب عالية ، وتعد غذاًء اساسيا لمجسم في تكوين الخاليا وترميميا كما تسيم في 
، لذا تعتبر  ( 12)المختمفةتنشيط الخاليا الدماغية واليضمية والدموية ووظائف الجسم 

المحوم من افضل االوساط التي تنمو فييا معظم االحياء الدقيقة مما تسبب مشاكل التسمم 
الغذائي لما تفرزه من السموم،  كما تتعرض المحوم الى التموث بالبكتريا والجراثيم ، اثناء 

طبيعية المتواجدة في عممية الذبح وايضًا بعد الذبح من عدة مصادر ابتداٍء من الجراثيم ال
انسجة الحيوانات واليواء والبيئة ، وادوات الذبح وااليادي واثناء نزع الجمود من الذبيحة 

 حتى طريقة النقل والخزن والتسويق .
بعد ارتفاع اسعار المحوم العراقية الى مستويات عالية ال تتناسب مع امكانية الدخل      

نظارىا الى استيالك المحوم المستوردة التي تضج بيا المحدود من العوائل الفقيرة اتجيت ا
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االسواق المحمية بجميع انواعيا ومن مختمف المناشئ ، ولم يقتصر استخدام تمك المحوم 
عمى العوائل الفقيرة فحسب بل تعداه الى الكثير من المطاعم ولم تراعي نوعية المحم 

 . (12)ومنشأه فيما اذا كان مموث او صالح لالستيالك البشري
 

 ( Esrcherichia Coli)بكتريا القولون البرازية 
تعد البكتريا القولون سالبة لصبغة غرام بكتريا عصوية مفردة او مزدوجة قد تكون       

متحركة او غير متحركة فيي تتحرك بواسطة اسواط محيطة ، فيي بكتريا الىوائية وتتكون 
من عدة سالالت بعض منيا قد تكون ليا القدرة عمى تكوين االغمفة المحافظ ، تم اكتشاف 

من براز  1922( عام  Theoder Escherichiaوجي األلماني ) ىذه البكتريا البكتريول
، وتوجد ىذه البكتريا بشكل طبيعي في امعاء االنسان والحيوان  (16)االطفال حديثي الوالدة

 كما توجد اعداد منيا في المياه السطحية والتربة وغذاء االنسان المموث .
ضح تباين في معدالت البكتريا ( يت1( المتمثل في الخريطة )1من خالل الجدول )      

مل ( ، فيما 100بكتريا / 1.7×112اذ سجل المعدل العام لمتموث ببكتريا القولون البرازية )
تباينت مكانيًا في مواقع االسواق المدروسة حيث سجل اعمى معدل لتموث ببكتريا القولون 

بكتريا  6.7×112البرازية في موقع اسواق االرصفة ومن ثم السوق الكبير بمعدل )
مل ( عمى التوالي، لما ىذين السوقين من مشاكل 100بكتريا / 7.1×112مل ( و)100/

جمة يسبب تعرض منتجات المحوم إلى التموث البكتيري عبر البراز أو الماء أو العمف وقد 
تتسبب طريقة الذبح واألدوات المستخدمة بالتموث البكتيري كذلك طريقة عرض المحوم 

(، فيما سجل ادنى معدل في لمتموث لمنتجات المحوم فسجل في 1) الغير صحية صورة
 مل (.100بكتريا / 2×113االسواق التجارية بمعدل تموث )

اما زمانيًا فقد تباينت اعداد البكتريا في مواقع االسواق المدروسة لمنتجات المحوم       
بكتريا  1×112الحمراء الطازجة والمجمدة حيث بمغ المعدل العام خالل فصل الشتاء )

بكتريا  2.7×112، فبمغ اعالىا في اسواق االرصفة الذي سجل معدل تموث ) مل (100/
، فسجل ادنى  مل (100بكتريا / 1.1×112السوق الكبير بمعدل ) ، فيما تاله مل (100/

مل ( . فيما 100بكتريا / 2×113معدل خالل فصل الشتاء في سوق القشمة بمعدل بمغ )
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مل ( ، 100بكتريا / 1.2×112ارتفع معدل التموث خالل فصل الصيف بمعدل عام بمغ )
شعة ومموثات الجو من الغبار بارتفاع درجات الحرارة وتعرض المحوم مدة طويمة تحت ا

واالتربة فضاًل عن الحشرات الناقمة لممموثات من النفايات القريبة من االسواق المكشوفة 
( ، فبمغ اعمى معدل ضمن فصل الصيف في اسواق االرصفة بمعدل 7صورة )

 3.1×112مل ( كما تاله ايضًا السوق الكبير بأعمى معدل بمغ )100بكتريا / 2.7×112)
 2×113مل ( ، فيما سجل ادنى معدل تموث في االسواق التجارية بمعدل )100/ بكتريا

 مل ( 100بكتريا /
تباينت اعداد البكتريا في منتجات المحوم الحمراء الطازجة والمجمدة نفسيا في قيم      

 7×112بكتريا القولون البرازية فبمغ معدل التموث خالل فصل الشتاء لمحوم الطازجة )
مل ( ، اما 100بكتريا / 7×117مل ( ، بينما سجل المجمد معدل تموث )100بكتريا /

بكتريا  3×112معدالت التموث خالل فصل الصيف فكان معدل المحوم الطازجة )
مل ( 100بكتريا / 1×117مل ( ، اعمى من نضيره في المحوم المجمدة التي بمغت )100/

 ( . 1، شكل ) 
( يعود الى التموث  E.coliونتيجة لذلك وجود بكتريا القولون البرازية وبالخصوص ) 

البرازي لمحيوان الذي ال يمكن منعو اثناء عممية السمخ في المسالخ او خارجيا لذا تزادا 
، وىذا ما يعكس الشروط الصحية  (12)بشكل كبير عمى اسطح المحوم بشكل اساسي

اول الذبائح وىو ما يشكل خطرًا كبيرًا عمى صحة الصحيحة في مسالخ وعمميات تد
 المستيمك . 

المعزولة من  المحوم الحمراء  ( Esrcherichia Coli)اعداد بكتريا القولون البرازية 
 2222في اسواق مدينة السماوة 

 موسم الشتاء
  

المادة 
 الغذائية

  االسواق                               
  المعدل

 ت
السوق 
 الكبير

سوق حي  سوق القشمة
 الرسالة

اسواق 
 االرصفة

االسواق 
 التجارية



 هـ4111-َ  2022. ٌسٕة اٌزابع  اٌعدد /زابع اٌّجٍد اٌ / زابعةِجٍة اٌدراسات اٌّستداِة . اٌسٕة اٌ

 

 

 

 

 
 

 1481 

 7×112 1.7×112 2.7×112 1×112 1.2× 112 7.7× 112 لحم طازج 1
 7×117 1×117 - 7.7× 117 7.2×117 3.1×117 لحم مجمد 7

 1×112 1×112 2.7×112 2×113 2×113 1.1×112 المعدل
 موسم الصيف ت
 3×112 1.1×112 2.7×112 3.9×112 2×112 6.3×112 لحم طازج 1
 1×117 1.1×117 - 1.9×117 7.7×117 7.2×117 لحم مجمد  7

 1.2×112 2×113 2.7×112 1.9×112 7×112 3.1×112 المعدل  
 1.7×112 2×113 6.7×112 1.7×112 1.3×112 7.1×112 المعدل العام

 المختبري .المصدر : الباحثة باالعتماد عمى نتائج التحميل 
 ( طريقة عرض المحوم الحمراء في السوق الكبير  1 الصورة )

  
 19/17/7171المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 

 ( االسواق المكشوفة في مدينة السماوة  7 صورة )
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  19/17/7171المصدر : الدراسة الميدانية بتاريخ 

 
 
 

المعزولة من المحوم  ( Esrcherichia Coli)( معدل التموث لـبكتريا  1 شكل )
 الحمراء ) طازجة والمجمدة (

 
 ( 1 باالعتماد عمى بيانات الجدول ) المصدر : الباحثة           
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 2222( معدالت تموث المحوم ببكتريا القولونية في اسواق مدينة السماوة  1خريطة رقم )

 
 . ArcGIS 10.6( ، وبرنامج  1باالعتماد عمى بيانات الجدول ) الباحثان المصدر : 
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 :  االستنتاجات
يعتبر النظام الغذائي الصحي والمتوازن من اىم ما يساعد االنسان عمى جسم  – 1

سميم وصحة دائمة،  لذ يجب ان يحتوي عمى العديد من كمية من المحوم المتوازنة 
المموثات التي تؤثر عمى القيمة الغذائية لمحوم اصبحت لذا بسبب  الخالية من المموثات

 خطرًا ييدد صحة المستيمك .
 Esrcherichia القولون البرازية  ببكترياارتفاع معدالت التموث من لمنتجات المحوم ) –7

Coli وازداد اعداىا ونموىا خالل موسمي القياس وفاق ذلك في فصل الصيف لذا تتفاوت )
المناخية لمنطقة الدراسة من زيادة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة زمانيًا بسبب ظروف 

العواصف الغبارية التي تنقل مموثات بجميع اشكاليا تنتقل الى المحوم المعرضة او 
 المكشوفة ليذه الظروف .

زيادة انقطاع التيار الكيربائي الذي يعد احد مسببات تمف االغذية والتي يسيم في -3
ئمة لمبكتريا من خالل ذوبان المنتجات الغذائية المجمدة واعادة توفير الظروف المال

 تجميدىا وبيذه االثناء تزداد البكتريا من اضافة السموم التي تنتجيا .
 اعتماد منطقة الدراسة عمى مسمخ واحد يفتقر الى الشروط الصحية . – 4
الذي يساىم في  استخدام االدوات الغير معقمة  وعدم صيانتيا بين فترة واخرى   – 5
 الى المادة الغذائية . والمموثاتنتقال البكتريا ا

 : المقترحات
انشاء اسواق محمية وذات طابع عصري تعتمد عمى المزججات والبرادات في  – 1

 طريقة عرض المحوم 
التوجيو نحو تجييز حيوانات الذبح تحت اشراف الصحة البيطرية وفي  – 2

وفحصيا وتأكد من سالمتيا وخموىا من البكتريا  االماكن المخصصة ليا
 .  واالمراض االخرى

العمل عمى منع بيع األغذية المكشوفة مع اجراء رقابة دورية من قبل جيات  – 3
 مختصة لمتابعة ىذا األمر . 
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العمل عمى إجراء فحص طبي لمعاممين في قطاع الصناعات الغذائية وبائعي  – 4
 المحوم بشكل دوري .  

التأكيد عمى سالمة ونظافة األدوات المستخدمة في إعداد الطعام ، واختيار  – 5
 األطعمة الطازجة واالبتعاد عن األغذية المحفوظة قدر المستطاع . 

القطط والكالب عن أماكن بيع وأعداد المحوم ، فضال معالجة ابعاد القوارض و  – 6
 ب منيا . بالقر  النفاياتوعدم تراكم  ارعن تنظيف المكان باستمر 

 
 والمراجع المصادر
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  (12) Richard A . Harvery Cynthia ,Microbiology Third Edition ,Philadelphia: 
Lippincott Williams ,2013 ,P.P 339  

  https://www.who.int/arِتىفز عٍى اٌشبىة اٌعاٌٍّة :  )49(

(14) Bekker ,J.L. Hoffman L c and Jooste P.J. 2011 Know ledge of 
stakeholders in thegame meet industry and its effect on compliance with 
food safty standards .Intemational Journal of Environmental Health 
Research ,2,341-363.  

حساَ ِىفك صبزي ، اثز االستٍزاد اٌعشىائً ٌٍحىَ فً استهالن اٌٍحىَ اٌعزالٍة اٌحّزاء ..  (45)

استطالعٍة ، جاِعة بغداد ، ِزوش بحىث اٌسىق وحّاٌة اٌّستهٍه ، اٌّجٍة اٌعزالٍة ، دراسة 
 2049( سٕة 2( ، اٌعدد)5اٌّجٍد )

(16) Merchant , I. A. and Packer , R. A. ( 1967 ) . Veterinary Bacteriology and 
Virology . 7th ed . The lowa State University Press , Ames , Iowa , U.S.A. , 
pp . 273 277  .  

(17) Abd El-Atty, N. S., and A. M. S. Meshref. “Prevalence of Salmonella and 
E.Coli O157 in Some Foods.” Journal of Veterinary Medical Research, vol. 
18, no. 1, 2008, pp. 73–78 . 
  

https://www.who.int/ar

