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دراسات ميكروبيولوجية ألقراص حلم الدجاج املفروم املتّبلة يف مدينة طرابلس، ليبيا
يوسف حممد الرشيك1 ومصطفى رضوان حممد عيل2

Microbiological study of spiced chicken burgers in Tripoli City, Libya

ABSTRACT We investigated the microbiological quality of uncooked and cooked spiced chicken burger in 
restaurants and fast food places in Tripoli city and surrounding areas. Thus 120 samples (64 cooked and 56 
uncooked) were analysed microbiologically. All the samples were highly contaminated with bacteria: 66.6%, 
25.9%, 29.6%, 20.3% and 12.9% of the uncooked samples were contaminated with Escherichia coli, Aeromonas 
spp., Staphylococcus aureus, E. coli 0157:H7 and salmonella respectively.  Additionally 10.9%, 3.1%, 4.68%, 3.12% 
and 1.56 of the cooked samples were contaminated with E. coli, Aeromonas spp., E. coli 0157:H7, S. aureus and 
salmonella respectively.

اخلالصـة: درس الباحثان جودة أقراص اللحم املفروم املتّبل النيئة واملطبوخة يف مطاعم وأماكن تقديم الوجبات الرسيعة يف مدينة طرابلس واملناطق 
ثًا شديدًا  ثة تلوُّ 120 عينة )64 منها مطبوخ و56 منها غري مطبوخ( حتلياًل ميكروبيولوجيًا. ووجدا أن مجيع العينات ملوَّ املجاورة هلا. وقاما بتحليل 
و%29.6  بالزوائف  و%25.9  القولونية،  باإليرشيكيا  ملوثة  العينات  من   %66.6 نسبة  أن  الباحثان  وجد  املطبوخة  غري  للعينات  بالنسبة  بالبكترييا، 
ثة  10.9% ملوَّ املطبوخة منها أن  للعينات  بالنسبة  بالساملونيالت. كام وجدا  H7:0157، و12.9  القولونية  املذهبة، و20.3% باإليرشيكيا  بالعنقوديات 

ثة بالعنقوديات املذهبة. ثة باإليرشيكيا القولونية H7:0157، و1.56 ملوَّ باإليرشيكيا القولونية، و3.1% ملوثة بالزوائف، و4.68% ملوَّ
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Étude microbiologique de burgers de poulet épicés dans la ville de Tripoli (Libye)

RÉSUMÉ Nous avons évalué la qualité microbiologique de burgers de poulet épicés crus et cuits dans des 
établissements de restauration traditionnelle ou de restauration rapide dans la ville de Tripoli et les environs. Au 
total, 120 échantillons (64 cuits et 56 crus) ont été analysés microbiologiquement. Tous les échantillons étaient 
fortement contaminés par des bactéries : 66,6 %, 25,9 %, 29,6 %, 20,3 % et 12,9 % des échantillons crus étaient 
contaminés par Escherichia coli, Aeromonas spp., Staphylococcus aureus, E. coli 0157:H7 entérohémorragique 
et des salmonelles, respectivement. En outre, 10,9 %, 3,1 %, 4,68 %, 3,12 % et 1,56 % des échantillons cuits 
étaient contaminés par E. coli, Aeromonas spp., E. coli 0157:H7 entérohémorragique, S. aureus et des salmonelles 
respectivement.
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املقدمة
املهمة  الغذائية  املواد  من  الدواجن  حلوم  تعترب 
الربوتني،  مصادر  أهم  من  فهي  لإلنسان، 
فيتامينات  جمموعة  عىل  احتوائها  إىل  باإلضافة 
من  الكثري  ويفضل  واحلديد.  والكالسيوم   )B(
اللحوم احلمراء،  الدواجن عىل  املستهلكني حلوم 
وذلك من الناحية الطبية، فمحتواها من الكالوري 
اللحوم  من  تعترب  فهي  احلمراء،  اللحوم  من  أقل 
الراغبون يف حتديد  التي يستهلكها األفراد  اجليدة 
السعرات  ترتاوح  حيث  السمنة،  ومنع  أوزاهنم، 
احلرارية ما بني 117 إىل 130 كالوري مقارنة مع 
 320 180 إىل  حلوم األبقار التي تتـراوح ما بني 
كالوري. كام تصلح حلوم الدواجن كذلك لتغذية 
املرىض الذين يمرون بفتـرة النقاهة بعد اإلصابة 
هبا  الدهون  كمية  النخفاض  وذلك  باألمراض، 
]1[. حيتوي حلم الدواجن عىل 23.4% بروتني، 
 pH 1.2% دهن، 73.8% ماء، كذلك تكون قيمة
األمحاض  نسبة  أن  ويالحظ   .6.2 إىل   5.7 بني 
الدهنية غري املشبعة يف هذا النوع من اللحوم تعترب 
نسبة  عىل  حتتوي  التي  الدهون  أن  حيث  عالية، 
عىل  تساعد  املشبعة  الدهنية  األمحاض  من  عالية 

ترسيب الكولسرتول ]2[.

أو  الدجاج  حلم  من  عادة  األقراص  وتصنع 
املواد  وبعض  التوابل  إضافة  مع  املفروم،  األبقار 
ومنتجات  النباتية  والبـروتينات  كاملاء  األخرى، 
هيئة  عىل  تشكل  أن  قبل  وغريها،  احلبوب 
من  ذلك  وغري  اللحوم  جودة  وحتدد  أقراص. 
املنتجة إضافًة إىل  النهائية لألقراص  املواد اجلودة 
طريقة التجهيز والتصنيع. فاللحوم املفرومة، كام 
اجلراثيم  من  للعديد  مصدرًا  تعترب  معروف،  هو 
 H7:0157 القولونية  اإلرشيكية  مثـل:  املمرضـة 

والساملونيال والعنقودية الذهبية وغريها ]3[. 

أجريت   التي  الدراسات  بعض  هناك 
ألقراص  امليكروبيولوجية  اجلودة  عىل  للتعرف 
املفروم. أجريت دراسة ]4[ حول  الدواجن  حلم 
واإلرشيكية  الذهبية،  العنقودية  جراثيم   انتشار 
القولونية يف أقراص حلم الدواجن املفروم واللحم 
جنوب  يف  خمتلفًا  سوقًا   17 من  املفروم،  البقري 
نسبة  عينة خمتلفة، وكانت   232 أخذ  وتم  أفريقيا 
من   %74.5 القولونية  اإلرشيكية  جراثيم  وجود 
عينات اللحم البقري املفروم و79.1% من عينات 
فقد  الذهبية  العنقودية  أما  املفروم،  الدواجن  حلم 
حلم  أقراص  عينات  من   %23.4 بنسبة  وجدت 
البقري املفروم و39.5% يف أقراص حلم الدواجن 

املفروم.

ويف تركيا ]5[ أجريت بحوث عىل أنواع من 
األغذية،  نامذج  من  العديد  يف  الغازية  اجلراثيم 
الدواجن  حلم  أقراص  كانت  ضمنها  ومن 
23 عينة  20% من أصل  املفروم، حيث وجد أن 
 ،%86.9 بنسبة  أي  اجلراثيم  هبذه  مصابة  كانت 
 %67 املفروم  البقري  اللحم  أقراص  يف  وكانت 
من  عينة   59 أصل  من  مصابة  عينة   40 أي 
األنواع  وكانت  املفروم  البقري  اللحم  أقراص 
الصوبيــة  والغازية  اهلوائيـة  الغازية  السائدة هي 

.Aeromonas hydrophila ، A. sobira

اللحم  أقراص  جودة  عن   ]6[ دراسة  يف 
امليكروبيولوجية  الناحية  من  أسبانيا  يف  املفروم 
الباحث  فيها  واستخدم  سنوات  ثالث  استمرت 
559 عينة، حيث قام بتقدير العدد الكيل والكشف 
عن جراثيم الساملونيال واجلراثيم القولونية، فوجد 
أن 239 عينة غري مطابقة للقانون الصحي، حيث 
كان عدد اجلراثيم القولونية 5.0 × 210/غرام، 
الكيل  والعدد  منها،   %12 يف  كانت  والساملونيال 
غرام  لكل  مزرعة  تكوين  وحدة   10  ×  5 كان 
عملوا   ]7[ أخرى  دراسة  ويف  )و.ت.م/غرام( 
جراثيم  عىل  احلرارية  املعاملة  تأثري  معرفة  عىل 
حلم  أقراص  يف   H7:0157 القولونية  اإلرشيكية 
األقراص  بحقن  قاموا  حيث  املفـروم  الدواجن 
 H7:0157 القولونيـة  اإلرشيكية  بجراثيـم 
وكانت  دقائق   4 إىل   2.25 بني  ما  ملدة  وطهيها 
بعد  مئوية.  درجة   137 الداخلية  احلرارة  درجة 
ذلك تم الكشف عن جراثيم اإلرشيكية القولونية  
 tryptic soy agar بيئة  بواسطة   H7:0157

فكانت   sorbitol MacConkey agar وكذلك 
االختبارات سالبة وهذا يعني أن املعاملة احلرارية 
جراثيم  عىل  القضاء  يمكنها  املطاعم  يف  اجليدة 

.H7:0157 اإلرشيكية القولونية

القولونية  اإلرشيكية  جراثيم  ومتثل 
H7:0157، التي ُتسبِّب اإلسهال والبول املدممان، 

خصوصًا لدى األطفال واملسنِّني، العامل الرئييس 
للعدوى عن طريق أقراص اللحم املفروم، وذلك 
العرش  خالل  نرشت  التي  التقارير  لبعض  وفقًا 

سنـوات األخيـرة ]10-8[. 

جودة  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
أقراص حلم الدجاج املفروم التي يتم إعدادها يف 
بعض املقاهي واملطاعم الواقعة داخل نطاق مدينة 
امليكروبيولوجية،  الناحية  من  وذلك  طرابلس، 
الصحية  للمواصفات  مطابقتها  مدى  من  للتأكد 
امُلْمِرضة  البكترييا  بعض  وجود  عن  والكشف 

فيها.

املواد والطرق
زنة  املتبلة،  املفروم  الدجاج  حلم  أقراص  مجعت 
التي اختريت  املطبوخة  املطبوخة وغري  45 غرام 
الرسيعة  األطعمة  وحمالت  املطاعم  يف   عشوائيا 
وضواحيها،  طرابلس  مدينة  يف  خمتلفة  بمناطق 
لتمثل اجلودة امليكروبية فيها. وبلغ عدد العينات 
مطبوخة  غري  عينة   56( عشوائية  عينة   120
عازلة  حافظة  يف  نقلت  ثم  مطبوخة(.  عينة  و64 
للحرارة حتتوي عىل قطع من الثلج حتى وصوهلا 

إىل املخترب خالل نصف ساعة من مجعها.

جتهيز العينات للتحليل

حلـم  أقـراص  مـن  متجانسـة  عينة  إعداد  تـم 
منهـا  غـم   15 ونقـل  املفـروم،  الدجاج 
ي  الـُمَغذِّ املـرق  بيئـة  مـن  مـل   135 إلـى 
زجاجية  آللئ  وهبا  املعقمة   )nutrient broth(
من  سلسلة  أجريت  ذلك  وبعد  احلجم،  صغرية 

التخفيفات العرشية. 

تقدير عدد اجلراثيم اهلوائية احلية

باستعامل  احلية  اهلوائية  اجلراثيم  عدد  تقدير  تم 
درجة  يف  وُحِضنَت  ي  الـُمَغذِّ املرق  ُمستنَبت 

حـرارة 37˚ملدة 48 ساعة ]11[.

تقدير عدد جراثيم القولون

طريق  خالل  من  القولون  جراثيم  عدد  تقدير  تم 
 most probable number ًالعدد األكثر احتامال
كونكي  ماك  مـرق  بيئـة  باستعمـال  وذلك 
درجة  يف  وُحِضنَت   (MacConkey broth)

حرارة 37 مئوية ملدة 24 - 48 ساعة ]3[.

تقدير عدد جراثيم القولون الغائطية

وذلك  احتامالً  األكثر  العدد  طريقة  اتباع  تم 
الصفراء  مع  الالمعة  الـُخرضة  َمَرق  باستعامل 
يف  وُحِضنَت   brilliant green bile broth

درجة حرارة 44.5 مئوية ملدة 24 ساعة يف محام 
.]3[

الكشف عن وجود جراثيم اإلرشيكية القولونية 
O157 :H7 Escherichia coli

من  املتبقي   )1-10( التخفيف  حملول  استعمل 
اجلراثيـم  عـدد  تقدير  يف  املستخدمة  العينة 
يف  ساعات   4 ملـدة  وُحِضنَت  احلية  اهلوائية 
ذلك  بعد  ثم  إلنعاشها،  مئوية   37 حرارة  درجة 
كونكي  ماك  أغار  بيئة  سطح  عىل  التخطيط   تم 
كونكي  ماك  وأغار   MacConkey agar

يف   sorbitol MacConkey agar بالسوربيتول 
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أطباق بتـري. واستخدمت املستعمرات النموذجية 
 triple sugar iron agar املتكونة يف تلقيح اجلراثيم
 AP120E يف األنابيب، ثم استعملت بيئة مييل وطقم
عىل  للتعرف   bioMérieux رشكة  صنع  من 
ية  املعزوالت ]12[. كام استخدمت املصول الِضدِّ
رشكة صنع  من   E. coli H7:0157 antisera 

أن  من  قاطع  بشكل  للتأكد   Eurobio

اإلرشيكية  جراثيم  هي   isolates الـُمْسَتْفَردات 
القولونية E. coli H7:0157 املمرضة.

الكشف عن وجود جراثيم العنقودية الذهبية 
Staphylococcus aureus

من  املتبقي   )1-10( التخفيـف  حملـول  استعمـل 
اجلراثيـم  عـدد  تقديـر  يف  املستخدمـة  العيـنة 
يف  ساعات   4 ملــدة  وُحِضنـَت  احليـة  اهلوائيـة 
خططت  ثم  إلنعاشها،  مئوية   37 حرارة  درجة 
أطباق  يف   mannitol salt agar بيئة  سطح  عىل 
37 مئوية ملدة  بتـري، وُحِضنَت يف درجة حرارة 
الذهبية  املستعمرات  نت  وُلوِّ ساعة،   48-24
الغرام  بطريقة  املتكونة  اللون(  )صفراء  باللون 
وعنقودية  امللّون  هلذا  موجبة  أهنا  من  للتأكد 
 catalase الكاتاالز  اختبار  إجراء  وتم  الشكل، 
 coagulase )كواغـوالز(  املخثِّـرة  واختبـار 
هـي   isolates الـُمْسَتفـَْردات  أن  مـن  للتأكـد 

جراثيـم S. aureus امُلْمِرضة ]11[.

Aeromonas الكشف عن وجود جراثيم الغازية

هلذا  املفروم  اللحم  أقراص  جتهيز  تم 
املتجانسة  العينة  من  غم   15 بإضافة  االختبار 
 إىل 135 مل من ُمستنَبت ماء البـبتون القلوي
 alkaline peptone water املعقمة يف دورق 
زجاجي مع آللئ زجاجية، وُحِضن الدورق يف 
درجة حرارة 37 مئوية ملدة 24 ساعة. وعقب 
أغار  ُمستنَبت  سطح  عىل  التخطيط  تم  ذلك 
 ampicillin blood agar والبنسلني  الدم 
احليوي  املضاد  تركيز  وكان  بتـري  أطباق  يف 
وحضنت  ميكروغرام/مل،   30 إمبيسلني 
 48  –  24 ملدة  مئوية   37 حرارة  درجة  يف 
 oxidase األوكسيداز  اختبار  وأجري  ساعة، 

الـُمْسَتنبت  سطح  عىل  املتكونة  للمستعمرات 
حتلـل  عىل  تـدل  هبالـة  وحماطة  أبيض  لوهنا  التي 
املوجبـة  املستعمـرات  واستخدمـت  الـدم. 
بيئة حقن  يف   oxidase األوكسيـداز   الختبـار 
املستعمرات  استخدمت   i.]13٫12[ EMP

اإلسكولني  ُمستنَبت  حلقن   النموذجية 
 AP120NE استعامل طقم  إىل  باإلضافة   Esculin

عىل  للتعرف   bioMérieux رشكة  صنع  من 
ة ]14[  األنواع املختلفة جلنس الغازيَّ

)Salmonella( الكشف عن بكترييا الساملونيال

عند   )1-10( حملوهلا  مع  العينة  حتضني  عقب 
ساعة   24 ملدة  مئوية  مئوية   37 حرارة  درجة 
 إلجراء عملية اإلنعاش، حرض 10 مل من وسط
نقل  تم  بعدهـا   .salanite-F-broth  ]15[
أنبوبة  إىل  وأضيف  العينة  حملول  من  مل   1
درجة  عند  وحضنت   ،salanite-F-broth

أخذت  ثم  ساعة،   24 ملدة  مئوية   37 حرارة 
السطح  أعىل  من  العقدة  ذات  الزرع  بإبرة  مسحة 
(SSA)وسط عىل  وخططت  األنبوب،   بداخل 
وحضنت   salmonella shigella agar ]15[5
عند درجة حرارة 37 مئوية ملدة 24 ساعة، يف حالة 
تكون مستعمرات غري خممرة لسكر الالكتوز وعدم 
باستخدام  فت  وُعرِّ ُعِزلت  الوردي،  اللون  تكون 
أنابيب  بواسطة  احليوية  الكيميائية  االختبارات 
سكر ثالثي احلديد )TSIA(، ثم أجري هلا اختبار 
احلركة  واختبار  اليوريز،  واختبار   tests IMViC

 عىل وسط SIM وكذلك خططت عىل أطباق وسط
 citrate agar وحضنت األنابيب واألطباق عند 
درجة حرارة 37 مئوية ملدة 24 ساعة ومن ثم أخذت 
 أعزولة من أحد املستعمرات وخططت عىل وسط 
nutrient agar وحضنت عند 37 مئوية ملدة 24 

 E Api ساعة لإلنعاش، ومنها أجري هلا اختبارات
20 للتأكد من أن اإلعزولة هي بكترييا ساملونيال 

أو الشيغيلة ]16[.

النتائج واملناقشة 
الكيل  العدد  متوسط  أن   )1( اجلدول  من  يتبني 
للجراثيم اهلوائية يف أقراص حلم الدواجن املفروم 
املتبلة وغري املطبوخة كان 1.7 × 710 وحدة تكوين 
مستعمرة/غم، وأن املدى يرتاوح ما بني 2.4 × 
مستعمرة/ تكوين  وحدة   810  ×  1.4 إىل   510
التي  املناطق  بني  معنوية  فروق  هناك  وأن  غم. 
أجريت عليها هذه الدراسة كام موضح يف اجلدول 
نتائج  مع  مقاربة  جاءت  النتائج  هذه  إن   .)1(
كان  حيث   ]3[  )2008 وجمموعته  )الرشيك 
متوسط العدد الكيل للجراثيم اهلوائية يف أقراص 
املطبوخة  وغري  املتبلة  املفروم  البقري  اللحم 
وأن  مستعمرة/غم،  تكوين  وحدة   710  ×  5.5
 املدى يرتاوح ما بني 9.4 × 410 إىل 5.4 ×810 
سبب  يعود  وقد  مستعمرة/غم.  تكوين  وحدة 
حلم  أقراص  يف  اهلوائية  اجلراثيم  عدد  ارتفاع 
تدين  إىل  املطبوخة  وغري  املتبلة  املفروم  الدواجن 
والتوابل  املفروم  للحم  امليكروبيولوجية  اجلودة 
الدواجن  واملاء املستخدم يف صناعة أقراص حلم 
املفروم. ويف دراسة )الرشيك وجمموعته 1985( 
امليكرويب  التلوث  حجم  حول  أجريت   ]10[
عىل  املفروم(  )اللحم  األقراص  مكونات  ألحد 
اجلراثيم  عدد  أن  تبني  طرابلس  مدينة  مستوى 
 اهلوائية يرتاوح ما بني 5.2 × 310 إىل 5.1 × 710 
يف  الزيادة  هذه  مستعمرة/غم،  تكوين  وحدة 
مالمسة  إىل  راجعًا  سببها  يكون  ربام  الكيل  العدد 
خاصًة  الذبح  عملية  أثناء  للدم  الذبيحة  سطح 
مع التحفظ الواضح يف استعامل املاء يف الغسيل، 
وإمتام  األحشاء  نزع  الشائعة  األخطاء  من  وأيضًا 
عملية التجويف، ففي كثري من األحيان يتم متزيق 
الذبائح،  لسطح  الفضالت  ومالمسة  األحشاء 
عن  الناتج  العريض  التلوث  حدوث  كذلك 
مالمسة األشخاص واستعامل نفس املعدات مثل 
السكاكني يف مجيع مراحل عمليات التجهيز دون 
غسلها يف أغلب األحيان، أو غسلها يف أحواض 
بارد وال حتتوي عىل أي مواد مطهره وال  هبا ماء 

يتم تغيري مياهها إال بعد فرتة طويلة.

 جدول 1 املتوسطات العامة وحدود التلوث الدنيا والعليا للعدد الكيل للجراثيم اهلوائية حسب املناطق ألقراص حلم الدواجن املفروم املتبلة وغري املطبوخة 
نوع االختبار

)غري مطبوخة(
اهلضبة الرشقيةالظهرةقرقارشوسط املدينةإمجايل العيناتاحلدود واملتوسطات

 العدد الكيل للجراثيم
اهلوائية

)و.ت. م/ غم(

 *2.5acd* 710 × 2.7acd* 610 × 4.7c* 610 × 7.9d × 710 1.7 × 710املتوسط

2.9 × 710 8.6 × 610 1.4 × 5.8810 × 710  1.4 × 810احلد األعىل

  2.4 × 1.9510 × 2.5610 × 3.4510 × 510 2.4 × 510احلد األدنى

.)P ≥ 0.05( املتوسطات التي حتمل حروف خمتلفة يف الصف الواحد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوي*
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القياسية  املواصفة  مرشوع  اعتامد  لعدم  نظرًا 
هذه  إعداد  حلني  املفروم  اللحم  ألقراص  الليبية 
الدراسة، فقد تم مقارنة النتائج التي تم احلصول 
عليها من خالل هذه الدراسة مع بعض املواصفات 
)غنيم،  املرصية  املواصفة  ومنها  العاملية  القياسية 
الكيل  العدد  يزيد  أال  عىل  تنص  التي   )1992
املفروم  الدواجن  للجراثيم اهلوائية ألقراص حلم 
وحدة   510  ×  1.0 عن  املطبوخة  وغري  املتبلة 
الدراسة  أظهرت  كذلك  مستعمرة/غم.  تكوين 
إن 90% من أقراص حلم الدواجن املفروم املتبلة 
للمواصفة  مطابقة  غري  كانت  املطبوخة،  وغري 
املرصية حيث كانت أكثر من 1.0 × 510 وحدة 
تكوين مستعمرة/غم .كام أشار فليس وجمموعته 
يشكل  عمومًا  املبدئي  الكيل  العدد  أن  إىل   ]17[
الكائنات  من  التنوع  واسعة  جماميع  يشمل  أو 
تقريبًا  حتتوي  الطازجة  الذبائح  أن  وبني  الدقيقة، 
من 210 إىل 410 وحدة تكوين مستعمرة/غم، 
وسائل  من  وسيلة  الكيل  العدد  اختبار  ويعترب 
الواقع  التلوث  مدى  عىل  واالستدالل  الكشف 
ملواد اخلام، حيث إن ارتفاع العدد الكيل يعرب عن 
ض إليها احليوان  سوء الظروف الصحية التي ُيعرَّ
عن  يعرب  املنخفض  العدد  بينام  الذبح،  وبعد  قبل 
الظروف اجليدة، إال أنه ال يعطي تأكيدات عىل أن 
امُلْمِرضة. ففي  الدقيقة  الكائنات  اللحم خاٍل من 

بالكائنات  التلوث  مستوى  حول   ]18[ دراسة 
للكثري  يتعرض  املفروم  اللحم  أن  وجد  الدقيقة، 
أيدي  قبل  من  للتلوث  وبالتايل  املداولة  من 
احلصيلة  تكون  وبالتايل  الفرم  وآالت  العاملني 
وغالبًا  مرتفع،  ابتدائي  بكتريي  بعدد  مفروم  حلم 
ما يباع هذا اللحم املفروم غري مطبوخ وممكن أن 
يستهلك غري مطبوخ أيضًا وهذا ما جيعله مصدرًا 
مفروم  حلم  إنتاج  مراعاة  جيب  ولذلك  للخطر، 

بأقل عدد ميكرويب ابتدائي. 

التكراري  التوزيع   )1( شكل  من  ونالحظ 
حلم  ألقراص  الكلية  اهلوائية  جراثيم  ألعداد 
حيث  املطبوخة،  وغري  املتبلة  املفروم  الدواجن 
أعداد  ترتاوح  العينات  من   %29.3 أن  يتضح 
اجلراثيم اهلوائية فيها ما بني 710 إىل 810 وحدة 
تعترب  النسبة  هذه  وأن  مستعمرة/غم،  تكوين 
وصول  أن  الدراسات  تشري  إذ  جدًا،  مرتفعة 
تكوين  وحدة   610 من  أكثر  إىل  اجلراثيم  أعداد 
مستعمرة/غم، يبدأ الفساد امليكرويب بدون تكون 
من  أكثر  إىل  اجلراثيم  أعداد  وصول  وأن  رائحة، 
الفساد  يبدأ  مستعمرة/غم،  تكوين  وحدة   710
أعداد  وصول  بينام  رائحة،  تكون  مع  امليكرويب 
اجلراثيم إىل أكثر من 810 وحدة تكوين مستعمرة 

/غم، يصل الفساد امليكرويب إىل مرحلة اللزوجة 
.]11[

وتبنيَّ من حتليل نتائج هذه الدراسة أن هناك 
املناطق  بني   0.05 مستوى  عند  معنوية  فروقًا 
التي تم أخذ العينات منها ويعود هذا التباين ربام 
وجتهيزها  األقراص  إعداد  طرق  يف  لالختالف 

واتباع النظم والقواعد الصحية يف التجهيز.

املتبلة  املفروم  الدواجن  حلم  أقراص  أما 
متوسط  أن   )2( اجلدول  من  فيتبني  واملطبوخة 
 410  ×  3.4 اهلوائية  للجراثيم  الكيل  العدد 
يرتاوح  املدى  وأن  مستعمرة/غم،  تكوين  وحدة 
وحدة   510  ×  1.5 إىل   310   ×  2.7 بني  ما 
جاءت  النتائج  هذه  أن  مستعمرة/غم.  تكوين 
حيث   ]8[ وجمموعته  الرشيك  نتائج  مع  مقاربة 
يف  اهلوائية  للجراثيم  الكيل  العدد  متوسط  كان 
 2.85 واملطبوخة  املتبلة  املفروم  اللحم  أقراص 
املدى  تكوين مستعمرة/غم، وأن  × 410 وحدة 
يرتاوح ما بني 2.6 × 210 إىل 4.5 × 410 وحدة 
االرتفاع  هذا  يعود  ربام  مستعمرة/غم.  تكوين 
بالكائنات الدقيقة يف أقراص  التلوث  يف مستوى 
تدين  إىل  واملطبوخة  املتبلة  املفروم  الدواجن  حلم 
إىل  رجع  وربام  املفروم،  اللحم  أقراص  جودة 
تكن  مل  األقراص  هذه  ملعظم  الطبخ  عمليات  أن 
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شكل 1 التوزيع التكرارى ألعداد بكرتيا اهلوائية الكلية القراص حلم الدواجن املفروم املتبلة وغري املطهية )الربجر( )و.ت. م/غم(.

جدول 2 املتوسطات العامة وحدود التلوث الدنيا والعليا للعدد الكيل حسب املناطق للبكرتيا اهلوائية ألقراص حلم الدواجن املفروم املتبلة املطبوخة
اهلضبة الرشقيةالظهرةقرقارشوسط املدينةإمجايل العيناتاحلدود واملتوسطاتنوع االختبار )مطهية(

العدد الكيل للجراثيم اهلوائية 
)و.ت.م/غم(

*3.7 × 10 4*4.1 × 10 4*2.0 × 10 4*3.2 × 10 3.44 × 10 4املتوسط

8.0 × 10 1.54 × 10 4.95 × 10 8.94 × 10 1.54 × 10 5احلد األعىل

6.0 × 10 2.03 × 10 3>10 2.7 ×  10 3>10 احلد األدنى

.)P > 0.05( املتوسطات التي يف الصف الواحد ليس بينها فروق معنوية عند مستوى معنوي*
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امليكرويب  التلوث  حمتوى  خفض  أجل  من  كافية 
للحد املقبول، ربام يعود كذلك إىل االختالف يف 
سمك  يف  االختالف  هذا  وأن  األقراص،  ُسْمك 
األقراص يؤدي إىل عدم تساوي درجات احلرارة 
داخل األقراص، وربام حيدث التلوث بعد عملية 
النظافة  وعدم  العاملني  نظافة  لعدم  نتيجة  الطبخ 

وسوء التداول، نتيجة لسوء الظروف املحيطة.

التكراري  التوزيع   )2( شكل  من  نالحظ 
حلم  ألقراص  الكلية  اهلوائية  جراثيم  ألعداد 
يتضح  املتبلة واملطبوخة، حيث  املفروم  الدواجن 
أن 35.2% من العينات تـتـراوح أعداد اجلراثيم 
و.ت.م/غم،   410 إىل   310 بني  ما  فيها  اهلوائية 
يف  الصحية  الرشوط  اتباع  عدم  عىل  دليل  وهذا 

إعداد وجتهيز وطهي هذه األقراص.

ومن خالل التحليل اإلحصائي ألقراص حلم 
الدواجن املفروم املتبلة املطبوخة يف هذه الدراسة، 
فروق معنوية عند مستوى  ليس هناك  أنه  يتضح 
احتامل 0.05 مما يشري إىل عدم االختالف يف مدى 
االشتـراطات  تطبيق  عدم  ويف  األقراص،  جودة 

الصحية يف املنشآت الغذائية.

يف  احتامالً  األكثر  العدد  طريقة  اتباع  تم  لقد 
تقدير عدد اجلراثيم القولونية )MPN( ويتبني من 
اجلدول )3( إن متوسط عدد جراثيم القولون يف 
أقراص حلم الدواجن املفروم املتبلة وغري املطبوخة 

بني  ما  يتـراوح  املدى  وأن  410/غم،   ×  2.4
1.2 × 210 إىل 1.1 × 510/غم، وبمقارنة هذه 
النتائج مع )الرشيك وجمموعته( ]3[ تعترب عالية، 
يف  القولون  جراثيم  عدد  متوسط  أن  وجد  حيث 
أقراص اللحـم املفـروم املتبلـة وغيـر املطبوخـة 
1.0 × 310/غم، وأن املدى يتـراوح ما بني 1.7 
إىل 1.8 × 310/غم، وبمقارنة النتائج يف جدول 
)3( مع بعض املواصفات القياسية العاملية، نظرًا 
لعدم اعتامد مرشوع املواصفة القياسية الليبية حلد 
إعداد هذه الدراسة، قورنت النتائج مع املواصفة 
إىل  تشري  حيث  املفروم،  اللحم  ألقراص  الكندية 
الدواجن  حلم  أقراص  يف  القولون  جراثيم  أن 
 ×1.0 عن  تزيد  أال  جيب  املطبوخة  غري  املفروم 
م/ ت  )و  مستعمرة/غم  تكوين  وحدة   210

نالحظ  الدراسة،  هذه  نتائج  خالل  ومن  غرام(. 
للمواصفات  مطابق  غري  العينات  من   %94 أن 
جراثيم  عدد  يف  االرتفاع  هذا  الكندية،  القياسية 
املواد اخلام  القولون قد يعود إىل انخفاض جودة 
دراسة  ويف  واملاء،  والتوابل  بالتصنيع  الداخلة 
أحد  عىل   ]10[  )1985 وجمموعته  )للرشيك 
يف   ]19[ املفروم(  )اللحم  األقراص  مكونات 
جراثيم  عدد  أن  تبني  طرابلس  مدينة  مستوى 
 ×  2.0 بني  ما  تـتـراوح  املفروم  للحم  القولون 
تكوين مستعمرة/ إىل 2.0 × 710، وحدة   310

دراسة  يف   ]17[ وجمموعته  فليس  بني  كام  غم. 
أقراص حلـم  قام هبا، حيث تم أخـذ عينات من 

جلراثيـم  الكيل  العدد  كان  املفروم،  الدواجـن 
هبا  قام  دراسة  ويف  510/غم.   ×  1.5 القولون 
امليكربيولوجية ألقراص  مورينو ]6[ عن اجلودة 
من   %42 وجد  حيث  أسبانيا  يف  املفروم  اللحم 
والرشوط  للمواصفات  مطابقة  غري  العينات 
القولون  جراثيم  عدد  متوسط  وكان  الصحية، 
5.0 × 210/غم، ويف دراسة أخرى حول جودة 
املطبوخة عىل  املتبلة وغري  املفروم  اللحم  أقراص 
بني  طرابلس  يف  الفاتح  جامعة  مقاهي  مستوى 
)املرغــني وجمموعتـه( ]13[ أن متوسـط أعـداد 
املطبوخـة  غري  العينـات  يف  القولـون  جراثيـم 
 ×  2.4 إىل  410/غم   ×  6.2 بـني  يتـــراوح 

410/غم.

كام يبني شكل )3( التوزيع التكراري ألعداد 
املفروم  الدواجن  حلم  ألقراص  القولون  جراثيم 
من   %44.6 أن  ونالحظ  املطبوخة،  وغري  املتبلة 
العينات كان أعداد جراثيم القولون فيها يتـراوح 
410/غم، وهذه النسبة تدل عىل  310 إىل  ما بني 
جودة  وانخفاض  الصحية  بالرشوط  التقيد  عدم 

اللحوم املستخدمة.

ومن خالل التحليل اإلحصائي ألقراص حلم 
الدواجن املفروم املتبلة وغري املطبوخة يتضح أنه 
 ،0.05 احتامل  مستوى  عند  معنوية  فروق  هناك 
جودة  مدى  يف  تفاوت  هنالك  أن  إىل  يشري  مما 
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شكل 2 التوزيع التكرارى ألعداد بكرتيا اهلوائية الكلية القراص حلم الدواجن املفروم املتبلة واملطهية )الربجر( )و.ت. م/غم(.

جدول 3 املتوسطات العامة وحدود التلوث الدنيا والعليا للعدد الكيل جلراثيم القولون حسب املناطق ألقراص حلم الدواجن املفروم املتبلة وغري املطبوخة
اهلضبة الرشقيةالظهرةقرقارشوسط املدينةإمجايل العيناتاحلدود واملتوسطاتنوع االختبار )مطهية(

العدد الكيل للجراثيم اهلوائية 
)و.ت.م/غم(

acd3 10 × 3.8 *bcd4 10 × 4.7 *c4 10 × 4.2 *d* 2.1 × 2.4310 × 10 4املتوسط

1.1 × 10 1.15 × 10 1.15 × 10 4.64 × 1.1310 × 10 5احلد األعىل

2.4 × 10 1.13 × 10 1.24 × 10 1.52 × 10 1.22 × 210احلد األدنى

     .)P > 0.05( املتوسطات التي يف الصف الواحد ليس بينها فروق معنوية عند مستوى معنوي*
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 117 أصل  من  عينة   74 كانت  حيث  طرابلس، 
 ،E. coli القولونية  اإلرشيكية  ببكرتيا  ملوثة  عينة 
أي بنسبة 63.1%، والتي أعزت التلوث إىل احتامل 
النظافة الشخصية للعاملني يف املنشآت الغذائية أو 
عمليات  خالل  التخزين  وعمليات  التداول  سوء 
)الرشيك  دراسة  يف  أما  واإلعداد.  التصنيع 
وجمموعته( ]20[ عىل أقراص اللحم املفروم املتبلة 
بكرتيا  نسبة  وجد  طرابلس،  مدينة  مستوى  عىل 
 %74.5 كانت   ،E. coli القولونية  اإلرشيكية 
وهذه النسبة أعىل من النتائج املتحصل عليها من 
هذه الدراسة حيث كانت نسبة بكرتيا اإلرشيكية 
القولونية E. coli يف أقراص حلم الدواجن املفروم 
غري املطبوخة واملتبلة 66.6%. ويف الدراسة التي 
انتشار  حول   ]4[ وجمموعته(  )فورسرت  هبا  قام 
بكرتيا اإلرشيكيـة القولونيـة E. coli، من عينات 
جنوب  من  عينة   232 يف  املفروم  الدواجن  حلم 
البكرتيا،  هبذه  ملوثة   %79.1 أن  وجد  أفريقيا، 
وهذه النسبة أعىل من النتائج املتحصل عليها من 
هذه الدراسة. أما عبد الرؤوف ]21[ فقام بدراسة 
حول انتشار اإلرشيكية القولونية E. coli يف بعض 
العربية، حيث  املنترشة يف مجهورية مرص  األغذية 
وجد  خمتلفة،  مفرومة  حلوم  من  عينة   125 أخذ 
2 من 50 )4%( من حلم الدواجن املفروم ملوثة 
هبذه البكرتيا، وهذه النتائج أقل بكثري من النتائج 
خيص  فيام  أما  الدراسة.  هذه  يف  عليها  املتحصل 

يف  الصحية  االشرتاطات  تطبيق  وعدم  األقراص 
املنشآت الغذائية.

اإلرشيكية  جراثيم  تواجد  نسبة  دراسة  تم 
أقراص  يف  عامة  بصورة   E. coli القولونية 
وغري  املطبوخة  واملتبلة  املفروم  الدواجن  حلم 
أن   )4( جدول  يبني  حيث  )الربجر(،  املطبوخة 
متثل  القولونية  اإلرشيكية  امللوثة  األقراص  نسبة 
من  يالحظ  املطبوخة.  غري  العينات  من   %66.6
حلم  أقراص  أن  الدراسة  هذه  يف  النتائج  خالل 
كانت  مجيعها  املطبوخة،  وغري  املتبلة  الدواجن 
الربازية  القولون  وبكرتيا  القولون  ببكرتيا  ملوثة 
اإلرشيكية  ببكرتيا  ثة  ُملوَّ كانت   %66.6 وأن 
العزوالت  من  التأكد  تم  وقد   ،E. coli القولونية 
هذا  احليوية.  الكيميائية  االختبارات  بواسطة 
االرتفاع يف نسبة التلوث يف أقراص حلم الدواجن 
إىل  يعود  ربام  املطبوخة،  وغري  املتبلة  املفروم 
اإلمهال وعدم االلتزام وعدم اإلملام باإلجراءات 
والوسائل الصحية الالزمة لعمل وجتهيز أقراص 
االرتفاع  يعود سبب  املفروم، وقد  الدواجن  حلم 
أقراص  الداخلة يف صناعة  املواد  تدنى جودة  إىل 
نتائج  مقارنة  خالل  ومن  املفروم.  الدواجن  حلم 
هذه الدراسة ببعض الدراسات األخرى نجد أهنا 
تتفق مع دراسة )الطويل وجمموعته( ]12[ ألحد 
مكونات األقراص )اللحم املفروم( ]19[ بمدينة 

واملطبوخة،  املتبلة  املفروم  الدواجن  حلم  أقراص 
القولونية  اإلرشيكية  بكرتيا  تواجد  نسبة  فكانت 
تلوث  العينات. ويعترب  فيها 10.9% من   E. coli

أقراص حلم الدواجن املفروم املتبلة املطبوخة هبذه 
البكرتيا دلياًل عىل عدم الطبخ اجليد، حيث ُوِجد 
70 س° كافية للقضاء عىل هذه  أن درجة الطهي 
البكرتيا أو نتيجة لعدم نظافة الشخصية للقائمني 
من  أكثر  زمنية  لفرتة  األقراص  ترك  أو  باألعداد 
الصحية  للرشوط  تفتقر  تكون  أجواء  يف  الالزم 

السليمة. 

 E. coli ببكرتيا  التلوث  نسبة   )4( جدول 
الدواجن  حلم  أقراص  من  العزوالت  وعدد 

املفروم املطبوخة وغري املطبوخة

املفروم  الدواجن  حلم  أقراص  خيص  فيام  أما 
أن   )5( جدول  من  فيتبني  واملطبوخة  املتبلة 
و.ت.م/  2.20 القولون  جراثيم  عدد  متوسط 
/23 إىل   >3 بني  ما  يرتاوح  املدى  وأن  غم، 
توصل  التي  النتائج  مع  مقاربة  وجاءت  غم. 
إليها الرشيك وجمموعته ]3[ حيث كان متوسط 
وأن  2.15/غم،  القولـون  جلراثيم  الكيل  العدد 
35/غم. وهذه  املـدى يتـراوح ما بيـن 0.0 إىل 
الطويل  النتائج تعترب منخفضة مقارنة مع دراسة 
املتبلة  املفروم  اللحم  ألقراص   ]13[ وجمموعته 
متوسط  كان  حيث  طرابلس،  بمدينة  واملطبوخة 

جدول 4 نسبة التلوث ببكرتيا E. coli وعدد العزوالت من أقراص حلم الدواجن املفروم املطبوخة وغري املطبوخة
عدد العزوالت التي تم نسبة التلوث )%(حالة األقراص

د منها التأكُّ
66.6108غري مطبوخة
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 9.13 القولون  جلراثيم  احتامالً  األكثر  العدد 
أخرى  دراسة  ويف  مستعمرة/غم.  تكوين  وحدة 
أقراص  يف  القولون  جراثيم  عدد  كان   ]22[
يف  بمقاهي  واملطبوخة  املتبلة  املفروم  اللحم 
الفاتح، يرتاوح بني 1.0 × 210 إىل 1.9  جامعة 
يف  القولون  بجراثيم  التلوث  ويعود  /غم.   ×
حيث  اجليد  غري  الطهي  إىل  املطبوخة  األقراص 
حرارة  عىل  القولون  جراثيم  عىل  القضاء  يمكن 
إىل  االفتقار  إىل  السبب  يعود  وكذلك  مئوية   70
بالتنظيف  االلتزام  وعدم  الصحي  األسلوب 

وتطهري األدوات املستخدمة يف التصنيع.

إلعداد  التكراري  التوزيع   )4( شكل  ويبني 
املفروم  الدواجن  حلم  ألقراص  القولون  جراثيم 
من   %87.5 أن  نجد  حيث  واملطبوخة،  املتبلة 
العينات، كانت أقل من 3/غم، وهذا مؤرش عىل 

مدى حساسيتها للحرارة.

ومن خالل التحليل اإلحصائي ألقراص حلم 
الدواجن املفروم املتبلة املطبوخة يف هذه الدراسة، 
فروق معنوية عند مستوى  ليس هناك  أنه  يتضح 
يف  التفاوت  عدم  إىل  يشري  مما   0.05 احتامل 
مدى جودة األقراص وعدم تطبيق االشرتاطات 

الصحية يف املنشآت الغذائية. 

احتامالً  األكثر  العدد  طريقة  اتباع  تم  لقد 
القولونية  اجلراثيم  عدد  تقدير  يف   )MPN(

الغائطية، حيث يتبني من اجلدول )6( أن متوسط 
العدد الكيل جلراثيم القولون الغائطية يف أقراص 
املطبوخة 1.9  املتبلة وغري  املفروم  الدواجن  حلم 
 ×  1.2 بني  ما  يرتاوح  املدى  وأن  410/غم،   ×
الرشيك  دراسة  ويف  510/غم.   ×  1.1 إىل   210
املتبلة  املفروم  اللحم  أقراص  وجمموعته ]3[ عىل 
جراثيـم  لعدد  املتوسط  كان  املطبوخة  وغري 
وتراوح  210/غم،   ×  8.6 الغائطية  القولون 
املدى ما بني 1.0 إىل 1.8 × 310/غم. ونالحظ 
العينات  الدراسة أن 96.4% من  من خالل هذه 
الغائطية.  القولون  بجراثيم  ثة  ُملوَّ املطبوخة  غري 
النتيجة مقاربة لدراسة الرشيك وجمموعته  وهذه 
أقراص  من  العينات  مجيع  وجد  حيث   )2008(
ملوثة  املطبوخة  وغري  املتبلة  املفروم  اللحم 
بجراثيم القولون الغائطية، وتعترب بكترييا القولون 
وأغلب  القولون،  بكترييا  أنواع  من  الغائطية 
احليوان.  أو  اإلنسان  براز  من  يكون  مصادرها 
القولون  بكترييا  أن وجود  إنغرام ]23[  وقد بني 
الغائطية يعترب مؤرشًا عىل وجود الكائنات الدقيقة 
ضة، كذلك يمكن التعرف من خالهلا عىل  الـُممرِّ
كروناكي أشار  كام  اللحوم.  يف  اخلطر   مصدر 
هذه  أن  إىل   )2001 وجمموعته   Kornacki(
وتنتج  الالكتوز  ر  أن ختمُّ القدرة عىل  هلا  البكترييا 
حامضًا وغازًا. وربام يعود هذا التلوث لألقراص 
غري املطبوخة إىل انخفاض جودة املواد املستخدمة 

باألقراص غري املطبوخة أو لعدم كفاءة عمليات 
التصنيع  املستخدمة يف  التنظيف والتطهري واملواد 

وعدم النظافة الشخصية للعاملني.

كام يبني شكل )5( التوزيع التكراري ألعداد 
املفروم  الدواجن  حلم  ألقراص  القولون  جراثيم 
من   %39.2 أن  ونالحظ  املطبوخة،  وغري  املتبلة 
فيها يرتاوح  القولون  العينات كان أعداد جراثيم 
410/غم، وهذه النسبة تدل عىل  310 إىل  ما بني 
وانخفاض  اجليد  والغسيل  بالنظافة  التقيد  عدم 

جودة اللحوم املستخدمة.

ألقراص  اإلحصائي  التحليل  خالل  ومن 
حلم الدواجن املفروم املتبلة وغري املطبوخة يتضح 
أنه هناك فروق معنوية عند مستوى احتامل 0.05 
جودة  مدى  يف  تفاوت  هنالك  أن  إىل  يشري  مما 
يف  الصحية  االشرتاطات  تطبيق  وعدم  األقراص 

املنشآت الغذائية.

املفروم  الدواجن  حلم  أقراص  خيص  فيام  أما 
متوسط  أن   )7( واملطبوخة يوضح جدول  املتبلة 
جراثيم القولون الغائطية  1.44/غم، وأن املدى 
دراسة  ويف  23/غم.  إىل   >3 بني  ما  يرتاوح 
اللحم  أقراص  عىل   ]3[ وجمموعته  الرشيك 
املفروم املتبلة كان املتوسط لعدد جراثيم القولون 
الغائطية 0.268/غم، وتراوح املدى ما بني 0.0 
الدراسة  هذه  خالل  من  ونالحظ  13/غم،  إىل 

جدول 5 املتوسطات العامة وحدود التلوث الدنيا والعليا للعدد الكيل جلراثيم القولون حسب املناطق ألقراص حلم الدواجن املفروم املتبلة املطبوخة 
اهلضبة الرشقيةالظهرةقرقارشوسط املدينةإمجايل العيناتاحلدود واملتوسطاتنوع االختبار )مطبوخة(

العدد األكثر احتامالً جلراثيم 
القولون/غم

* 1.78* 1.64 *2.21 *2.202.50املتوسط

2323231111احلد األعىل

>3>3>3 >3>3 احلد األدنى

.)P > 0.05( املتوسطات التي يف الصف الواحد ليس بينها فروق معنوية عند مستوى معنوي *
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أن 12.3% من العينات املطبوخة ملوثة بجراثيم 
بجراثيم  التلوث  سبب  إن  الغائطية.  القولون 
القولون الغائطية يف األقراص املطبوخة يعود إىل 
الدواجن  الطبخ ألقراص حلم  عدم كفاءة عملية 
ضة  املفروم املتبلة واملطبوخة أو ترك األقراص ُمعرَّ
تلوث  حدوث  أو  هبا  املحيطة  التلوث  لعوامل 
الغذائية.  املنشآت  يف  العاملني  قبل  من  عريض 
حيث من املفروض أن تكون األقراص املطبوخة 
دراسة  ويف  الغائطية.  القولون  جراثيم  من  خالية 
العدد  الطويل وجمموعته ]13[ ُوجد أن متوسط 
األكثر احتامالً جلراثيم القولون الغائطية يف أقراص 
اللحم املفروم املتبلة واملطبوخة عىل مستوى مدينة 
طرابلس 4.83/جرام. وهذه النتيجة تعترب عالية 

مقارنة مع هذه الدراسة.

ألقراص  اإلحصائي  التحليل  خالل  ومن 
يتضح  املطبوخة،  املتبلة  املفروم  الدواجن  حلم 
أنه ليس هناك فروق معنوية عند مستوى احتامل 
0.05، مما يشري إىل عدم التفاوت يف مدى جودة 
يف  الصحية  االشرتاطات  تطبيق  وعدم  األقراص 
املنشآت الغذائية، مما يدل عىل أن املعاملة احلرارية 
متقاربة يف أكثر املنشآت الغذائية، وان هذا التلوث 
االشرتاطات  تطبيق  يف  االختالفات  إىل  يعود  قد 

الصحية يف هذه املنشآت الغذائية .

التلوث  نسبة  أن  الدراسة  هذه  من  يتضح 
وغري  املتبلة  املفروم  الدواجن  حلم  ألقراص 
 املطبوخة بجراثيم H7:0157 اإلرشيكية القولونية
من  التأكد  تم  وقد   ،%20.3 إىل  تصل   E. coli

الكيميائية  االختبارات  بواسطة  العزوالت 
املواصفة  مرشوع  اعتامد  لعدم  ونظرًا  احليوية، 
فقد  املفروم،  اللحم  ألقراص  الليبية  القياسية 
منها   العاملية  املواصفات  بعض  إىل  الرجوع  تم 
تنص  التي   )1992 )غنيم،  املرصية  املواصفة 
الدواجن  حلم  أقراص  تكون  أن  جيب  أنه  عىل 
جراثيم  من  خالية  املطبوخة  وغري  املتبلة  املفروم 
وكذلك   E. coli القولونية  اإلرشيكية   H7:0157

الليبية عىل خلو  القياسية  املواصفة  ينص مرشوع 
مقارنة  خالل  من  اجلراثيم.  هذه  من  األقراص 
األخرى  الدراسات  ببعض  الدراسة  هذه  نتائج 
فقد وجد فلدسني )Feldsine وجمموعته 1997( 
املتحدة األمريكية إصابة 473 عينة  الواليات  يف 
من أصل 1304 عينة من أقراص حلم الدواجن 
املفروم، أي أن نسبة 36% كانت مصابة بجراثيم 
أما   ،E. coli القولونية  اإلرشيكية   H7:0157

جون وجمموعته ]7[ فقد عملوا عىل معرفة تأثري 
 E. coli 0157:H7جراثيم عىل  احلرارية  املعاملة 
قاموا  حيث  املفروم  الدواجن  حلم  أقراص  يف 
القولونية بجراثيم  اإلرشيكية  األقراص  بحقن 

E. coli 0157:H7 وطهيها ملدة ترتاوح 2.25–4 

دقائق وكانت درجة احلرارة الداخلية 137 م°. بعد 
ذلك تم الكشف عن جراثيم  اإلرشيكية القولونية
سالبة  االختبارات  فكانت   E. coli 0157:H7

وهذا يعني أن املعاملة احلرارية اجليدة يف املطاعم 
القولونيـة  اإلرشيكيـة  عىل  القضـاء  يمكنها 
أن  وجد   ]3[ دراسة  ويف   .E. coli 0157:H7

غري  املفروم  اللحم  األقراص  يف  التلوث  نسبة 
القولونية  اإلرشيكية  بجراثيم  واملتبلة  املطبوخة 
النسبة  وهذه   %27.1 كانت   E. coli 0157:H7

أعىل من النتائج املتحصل عليها يف هذه الدراسة. 
بجراثيم  قرصًا   178 فوجدت   ]24[ دراسة  أما 
من   E. coli 0157:H7 القولونية  اإلرشيكية 
املفروم،  اللحم  أقراص  من  عينة   1115 أصل 
أقراص  من  تلوث  أقل  وهي   %15.9 بنسبة  أي 
املطبوخة  وغري  املتبلة  املفروم  الدواجن  حلم 
ارتفاع  يعود  وربام  طرابلس.  مدينة  يف  ُتَباع  التي 
القولونية بجراثيم  اإلرشيكية  التلوث  نسبة 
E. coli 0157:H7 إىل انخفاض الوعي الصحي   
األخرى  واملواد  املستخدم  الحلم  جودة  وتدين 
الداخلة يف تركيب األقراص، وقد يرجع السبب 
الصحية  الرشوط  اتباع  وعدم  النظافة  عدم  إىل 
واألدوات  املعدات  وتطهري  األدوات  وتنظيف 
ألقراص  بالنسبة  أما  التصنيع.  يف  املستخدمة 

جدول 6 املتوسطات العامة وحدود التلوث الُدنيا للعدد الكيل جلراثيم القولون أليفة احلرارة )الغائطية( حسب املناطق ألقراص حلم الدواجن املفروم املتبلة وغري املطبوخة
اهلضبة الرشقيةالظهرةقرقارشوسط املدينةإمجايل العيناتاحلدود واملتوسطاتنوع االختيار )غري مطبوخة(

العدد األكثر احتامالً جلراثيم القولون أليفة 
احلرارة )الغائطية(/غم

*1.7acd* 310 × 2.9bcd*410  × 3.3c*410  × 3.6d × 310 1.9 × 410   املتوسط

1.1 × 510 1.1 × 510  1.1 ×  410 4.6 ×  310 1.1 ×  510احلد األعىل

 2.4 ×  1.1310 × 310  1.2 ×  210 1.5 ×  210 1.2 ×  210احلد األدنى

.)P ≤ 0.05( املتوسطات التي حتمل حروف خمتلفة يف الصف الواحد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوي*

شكل 5 التوزيع التكرارى ألعداد بكرتيا القولون الكلية القراص حلم الدواجن املفروم املتبلة واملطهية )الربجر( /غم.

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

12.5

7

12.5

7

12
14.2

210-10

النسبة املئوية العدد

310-102 410-103 510-104 610-105

22

39.2

21.4

8



EMHJ  •  Vol. 18  No. 6  •  2012 Eastern Mediterranean Health Journal
La Revue de Santé de la Méditerranée orientale

661

فكانت  واملتبلة،  املطبوخة  املفروم  الدواجن  حلم 
 E. القولونية  اإلرشيكية  بجراثيم  التلوث  نسبة 
coli 0157:H7 هي 4.68%، وهذه النتيجة أتت 

مقاربة لدراسة ]3[ حيث وجدت أن نسبة التلوث 
كانت  واملتبلة  املطبوخة  املفروم  اللحم  ألقراص 
5.4%. أن هذا التلوث قد يعود إىل سوء العادات 
الغذائية  املنشآت  يف  العاملني  لدى  الصحية 
الرسيعة  الوجبة  وحمالت  واملطاعم  واملقاهي 
اجليد  الطبخ  عدم  إىل  السبب  يعود  قد  وكذلك 
ظروف  يف  طويلة  فرتة  املطبوخة  األقراص  وترك 
أنه   ]7[ . حيث بني جون وجمموعته  غري صحية 
القولونية  اإلرشيكية  اجلراثيم  عىل  القضاء  يمكن 
E. coli 0157:H7 عند درجة حرارة 68.3 مئوية 

جيب  الغذائية  املنشآت  يف  احلرارية  املعاملة  أي 
اجلراثيم  أنواع  مجيع  عىل  للقضاء  كافية  تكون  أن 

الـُمْمِرضة املوجودة باملادة الغذائية.

نسبة  أن  عليها  املتحصل  النتائج  من  يتضح 
املتبلة  املفروم  الدواجن  حلم  أقراص  يف  التلوث 
التأكد  تم  وقد   %29.6 هي  املطبوخة  وغري 
احليوية  الكيميائية  االختبارات  بواسطة  منها 
 )coagulase( الكواكليز  التخثر  واختبار 
الدموي أغار  وسط  يف  للدم  حتلل   وحدوث 
blood agar، وتعترب هذه النسبة مقاربة ملا توصل 

نسبة  كانت  حيث   ]3[ وجمموعته  الرشيك  إليه 
أقراص  يف  الذهبية  العنقودية  باجلراثيم  التلوث 
 ،%28.8 املطبوخة  وغري  املتبلة  املفروم  اللحم 
وهذه النسبة أقل بكثري من تلك التي توصل إليها 
املرغني وجمموعته ]20[ ألقراص اللحم املفروم 
املتبلة وغري املطبوخة عىل مستوى مقاهي جامعة 
نسبة  ارتفاع  أن   .%100 بلغت  والتي  الفاتح 
اجلراثيم،  هبذه  املفروم  اللحم  ألقراص  التلوث 
السلوك  سوء  إىل  السبب  الدراسة  وأرجعت 
تنترش  الغذائية حيث  باملنشآت  للعاملني  الصحي 
اإلنسان  جلد  عىل  الذهبية  العنقودية  جراثيم 
من   %50-40 حوايل  وأن  واألظافر  والشعر 
دراسة  ويف  اجلرثومة.  هلذه  حاملون  األشخاص 
املفروم  الدواجن  حلم  من  نامذج  أخذت   ]25[
فحص  وتم  األقراص،  صناعة  يف  املستخدم 
232 عينة للكشف عن وجود جراثيم العنقودية 

حلم  يف   %39.5 التلوث  نسبة  أن  وتبني  الذهبية. 
الدواجن املفروم املستخدم يف املنتجات الغذائية، 
هذه  يف  عليها  املتحصل  من  أعىل  النسبة  وهذه 
يف   ]26[ جريميني  ُوجد  كام   ،%29.6 الدراسة 
زاميبا أن هناك نسبة عالية من التلوث بالكائنات 
الدقيقة املمرضة يف أقراص حلم الدواجن املفروم 
وجد  حيث  الذهبية  العنقودية  وجراثيم  وكذلك 
يف  الذهبية  العنقودية  بجراثيم  مصابة  عينة   105
حلم  ألقراص  بالنسبة  أما  املفروم.  الدواجن  حلم 
التلوث  نسبة  واملطبوخة  املتبلة  املفروم  الدواجن 
وأن   ،%3.12 كانت  الذهبية  العنقودية  بجراثيم 
هذه النسبة مقاربة ملا توصل إليه ]3[ حيث كانت 
نسبة التلوث ألقراص اللحم املفروم 3.2%. وقد 
وان  اجليد  الطهي  عدم  إىل  التلوث  سبب  يعود 
إضافة امللح إىل األقراص عند التجهيز قد يساعد 
نموها  معدل  لزيادة  املناسبة  الظروف  توفري  يف 
وإعاقة نمو امليكروبات األخرى التي يعترب امللح 

مضاد لنموها.

التلوث  نسبة  أن  إىل  أيضا  النتائج  تشري 
وغري  املتبلة  املفروم  الدواجن  حلم  أقراص  يف 
منها  التأكد  تم  وقد   .%25.9 هي  املطبوخة 
ويعد  احليوية.  الكيميائية  االختبارات  بواسطة 
وجمموعته  الرشيك  نتيجة  من  أعىل  النتيجة  هذه 
من   %18.6 التلوث  نسبة  كانت  حيث   ]3[
املطبوخة. كام  املتبلة وغري  املفروم  اللحم  أقراص 
أرجعت التلوث هبذه اجلراثيم إىل األتربة والغبار 
التنظيف  وعدم  التصنيع  عمليات  بجو  املحيط 
اجليد لألدوات املستخدمة يف تصنيع أقراص حلم 
قد  أو  املطبوخة،  وغري  املتبلة  املفروم  الدواجن 
يكون مصدر التلوث من املياه املستعملة يف تصنيع 
وقد  باملياه.  اجلراثيم  هذه  تنترش  حيث  األقراص 
ُوجد الطويل وجمموعته يف دراسهتم ]12[ للحم 
مدينة طرابلس وضواحيها  املفروم عىل مستوى 
بجراثيم  ملوثة  كانت  العينات  من   %57.2  أن 
Aeromonas، أي نحو 57 من أصل 117 عينة. 

وقام كييش ونيشكاوا، 1987 ]27[ بدراسة حول 
يف املدارس  وجبات  يف  املقدمة  اخلفيفة   األغذية 
الغازية املتحركة  اجلراثيم  عن  للبحث   اليابان، 
إىل  النتائج  أشارت  حيث   ،Aeromonas

بجراثيم  املفروم  الدواجن  حلم  من   %70 تلوث 
السائدة األنواع  وكانت   ،Aeromonas  الغازية 
النتيجة  . وان هذه   A. hydrophilaو A. sobira

تتفق مع دراسة يوكال، 2003 ]5[ يف تركيا عىل 
Aeromonas املتحركة  الغازية  أنواع من جراثيم 
بينها حلم  العديد من نامذج األغذية وجاء من  يف 
 20 أن  وجد  حيث  )الربجر(،  املفروم  الدواجن 
23 عينة كانت مصابة بجراثيم الغازية  من أصل 

Aeromonas أي بنسبة %86.9.

املفروم  الدواجن  حلم  ألقراص  بالنسبة  أما 
 %3.12 التلوث  نسبة  كانت  واملطبوخة  املتبلة 
وجمموعته  الرشيك  نتيجة  من  أقل  النتيجة  وهذه 
من   %9.61 التلوث  نسبة  كانت  حيث   ]3[
أقراص اللحم املفروم املتبلة واملطبوخة. قد يعود 
هذا التلوث إىل عدم اتباع الطرق الصحية وعدم 
الدواجن  حلم  أقراص  إعداد  عند  اجليد  الطهي 
املفروم املتبلة واملطبوخة وهذه امليكروبات تكون 
من األنواع املسببة لإلسهال والتهاب املعدة وتعترب 
السحايا  التهاب  تسبب  التي  اجلراثيم  من  كذلك 
كذلك   .]28[ واملسالك  والرئة  العظم  والتهاب 
 7 5 إىل  بني أن درجة حرارة ختزين األغذية عند 
مناسبة  تكون  تقريبًا،  أيام   10 وملدة  مئوية  درجة 
حلدوث الفساد يف األغذية الطازجة خاصة ذات 
أن  كذلك  الدراسة  وأوضحت  احليواين.  األصل 
كافيًا  يكون  الذي  البكترييا  هذه  من  الكيل  العدد 
الدموي  التحلل  وإلحداث  املعوي  السم  إلفراز 

جيب أن يتجاوز 810 و.ت.م/غم.

حلم  أقراص  يف  التلوث  نسبة  وصلت 
بجراثيم املطبوخة  وغري  املتبلة  املفروم   الدواجن 
النسبة جاءت  Salmonella هي 12.9%. وهذه 

مورينو،  هبا  قام  التي  الدراسة  لنتائج  مقاربة 
الدواجن  حلم  أقراص  جودة  عن    ]6[  1997
امليكروبيولوجية  الناحية  من  أسبانيا  يف  املفروم 
حيث  عينة،   559 واستخدم  سنوات  لثالث 
239 عينة غري مطابقة للقانون الصحي  وجد أن 
 .Salmonella %12 جراثيم  نسبة  كانت  حيث 
كذلك اشرتك أوكاماتو ]29[ يف اليابان يف بحث 
أن  ووجدوا  املفروم،  الدواجن  حلم  أقراص  عن 

جدول 7 املتوسطات العامة وحدود التلوث الُدنيا والُعليا للعدد الكيل جلراثيم القولون أليفة احلرارة )الربازية( حسب املناطق ألقراص حلم الدواجن املفروم املتبلة واملطبوخة
اهلضبة الرشقيةالظهرةقرقارشوسط املدينةإمجايل العيناتاحلدود واملتوسطاتنوع االختيار )غري مطبوخة(

العدد األكثر احتامالً جلراثيم القولون أليفة 
احلرارة )الربازية(/غم

*1.28*0.57*1.84*1.92*1.44املتوسط

232323411احلد األعىل

>3>3>3>3>3احلد األدنى

.)P ≤ 0.50( املتوسطات التي حتمل حروف خمتلفة يف الصف الواحد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوي*
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أي   Salmonella بجراثيم  مصابة   56 من   46
من  بكثري  أعىل  النتيجة  وهذه   ،%82.1 بنسبة 
التلوث  نسبة  كانت  حيث  الدراسة  هذه  نتيجة 
وغري  املتبلة  املفروم  الدواجن  حلم  أقراص  يف 
 ،%12.9 هي   Salmonella بجراثيم  املطبوخة 
العاملية  القياسية  املواصفات  وكذلك تشري معظم 
 Salmonella جراثيم  من  األقراص  خلو  إىل 
 Salmonella جراثيم  وتسبب  الـُمْمرضة. 
وتدل  واحليوان.  لإلنسان  األمراض  من  العديد 
هذه النسبة املتحصل عليها من الدراسة عىل عدم 
حتضري  عند  والنظافة  الصحية  األساليب  أتباع 
أن البحث  وجد  وقد  األقراص  هذه   وجتهيز 
انتشارًا  أكثر  هي   Salmonella typhimurium

املسببة  الساملونيال  أنواع  أكثر  وهي  العامل  يف 
وتسبب  بالطعام،  نموها  نتيجة  لإلنسان  ملرض 
احلمى الباراتيفوئيد لإلنسان وتنترش هذه اجلراثيم 
والكثري  والدواجن  اللحوم  تلوث  خالل  من 

حتت  إنتاجها  يتم  التي  الربوتينية  األغذية  من 
الرئييس  املصدر  ويكون  صحية.  غري  ظروف 
أما  احليوان،  هو   Salmonella بجراثيم  للعدوى 
جراثيم نتائج  كانت  املطبوخة  للعينات   بالنسبة 
الشيغيلة وجراثيم   Salmonella %3.12 
بجراثيم التلوث  ينتج  وقد   ،Shigella %0 
حلم  من  املطبوخة  العينات  يف   Salmonella

الطهي  حرارة  درجة  عن  أو  املفروم  الدواجن 
غري الكافية للقضاء عليها أو قد يكون من طريقة 
من  اآلمن  وغري  املناسب  غري  واإلعداد  النقل 

الناحية امليكروبيولوجية.

اخلالصة

تبني النتائج التي تم التوصل إليها يف هذه الدراسة 
بوضوح أن أقراص اللحم املفروم املطبوخة وغري 

معظم  يف  وبيعها  جتهيزها  يتم  التي  املطبوخة، 
التي اختريت عشوائيا  املختلفة  املقاهي واملطاعم 
التي  طرابلس  مدينة  يف  امليكروبية  اجلودة  لتمثل 
للمواصفات  مطابقة  غري  الدراسة،  شملتها 
وذلك  امليكروبيولوجية،  الناحية  من  القياسية 
للجراثيم  الكيل  العدد  من  حمتواها  ارتفاع  بسبب 
اهلوائية احلية، وارتفاع العدد األكثر احتامالً جلراثيم 
إضافـة  الغائطيـة،  وللقولونيـات  القولون   
املمرضـة  باجلراثيم  منهـا  العديـد  تلـوث  إلـى 
،E. coli 0157: H7 القولونية   اإلرشيكية 
املوجبة   S. aureus الذهبية  العنقودية 
ة الغازيَّ أنواع  وكذلك  املخثـِّرة   الختبار 
Aeromonas. ويمكن اعتبار هذه النتائج مؤرشًا 

خطريًا يدل عىل عدم اتِّباع االشتـراطات الصحية 
تشديد  رضورة  وبالتايل  املنشآت،  هذه  أغلب  يف 
العامة  الصحة  الصحية عليها حفاظًا عىل  الرقابة 

يف مجيع أنحاء مدينة طرابلس.

1. Elshrek YM, Ben Yousef AA, Tamumen MK. Some microbio-
logical studies on ground beef in the Tripoli city. 2nd World 
Congress on Food Infections and Intoxications, Berlin, Ger-
many 1986.

2. Al-Aswad M B. Meat science technology. 2nd ed. Mosel Univer-
sity Iraq Dar Elktoob Press Organization, 1989.

3. Cheesbrough M. Medical laboratory manual for tropical coun-
tries, 2nd ed. Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

4. Vorster S, Greeb. R. Incidence of Staphylococcus aureus and 
E.coli in ground broilers, beef and processed meats in Pretoria. 
South Africa Journal of Food Protection, 1994, 57: 305  –310. 

5. Yucel N, Citak S. The occurrence, hemolytic activity and an-
tibiotic susceptibility of motile Aeromonas spp. isolated from 
meat and milk samples in Turkey. Journal of Food Safety, 2003, 
23(3):189-200.

6. Nishikawa Y, Kishi T. Isolation and characterization of motile 
Aeromonas from human, food and environmental specimens. 
Epidemiology and Infection, 1988, 101(2):213–223.

7. Moreno P. Microbiologiacal quality of meat products from Spain 
health areas during 1993-1995. Alimentaria, 1997. 282:37–41.   

8. Al-Galily F Z, Aziz L. Meat production and preservation. Mosel, 
Iraq, Mosel Press, 1985.

9. Al-Dalemy Kh.S. Food poisoning, 2nd ed. Baghdad, Faculty of 
Agriculture, University of Baghdad, 1988. 

10. Al-Marghany A, Madi ND, Al-Nahaysee MA. Microbial qual-
ity assessment for some Tripoli University coffee shops. Tripoli, 
Libya, 2001.

11. Al-Zooby M, Talaha A. Statistic data base analysis with SPSS 
system. Jordan, University Publication, 2003.

12. Cole JG, Duguid JP. Practical medical microbiology, 13th ed. 
Edinburgh, Churchill Livingstone, 1989.

13. El-Any F. Microorganism in food and new microbial analysis 
technique. Iraq, Food Science Department, Al Al-beet Univer-
sity, 1998.

14. El Fayad H, Abed Al Aziz N. Poultry by product technology. Bagh-
dad, Iraq, Ta-aleem Al-Aly Press, 1986.

15. Feldsine P et al. Assurance enzyme immunoassay for detection 
of Escherichia coli O157:H7 in selected foods: collaborative 
study. Journal of AOAC International, 1997, 80(3): 530–543.

16. GCC Standardization Organization, 1988. Beef burger specifi-
cation number 1261, Saudi Arabia.  

17. Hinton M et al. The bacteriological quality of British beef (fro-
zen minced beef). Meat Science, 1998, 50(4):395–402.

18. Ingram M, Roberts TA. The microbiology of red meat carcass and 
the slaughterhouse. Public Health Session, 1976, 6(4):270–276.

19. Elshrek YM et al. Microbiological studies of spiced beef burg-
ers in Tripoli city, Libya Arab Jamahiriya. Eastern Mediterranean 
Health Journal, 2008, 14(1):172–178.

20. Elshrek YM. Meat technology. Tripoli, Libya, Tripoli University 
Publication, 2005.

21. El-Bakoush EA. Microbial and chemical quality studies of un-
cooked and cooked beef burger, in Tripoli city and its surrounding 
areas [MSc thesis]. Tripoli, Libya, Tripoli University, 2003. 

22. El-Tawil AM, El-Kadar. H, El-Azaby B. Microbial and chemical 
quality studies of uncooked spiced beef burger in Tripoli city and 
its surrounding areas. Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya, Botany 
Department, Faculty of Science, Tripoli University, 2001.

23. Jermini M et al. Hazards and critical control points of food 
vending operations in a city in Zambia. Journal of Food Protec-
tion, 1997, 60(3):288–299.

24. June V et al. Thermal destruction of Escherichia coli O157:H7 in 
hamburger. Journal of Food Protection, 1977, 60(10):1163–1166.

25. Patterson J, Harvey J, Gibbs P. Enterotoxigenicity of Staphylo-
coccus aureus strains isolated from poultry: raw poultry car-
casses as a potential food-poisoning hazard. Journal of Applied 
Bacteriology, 1982, 52(2):251–258. 

26. Johnson J, Rose B, Shara A. Method used for detection and 
recovery of Escherichia coli O157:H7 associated with a food-
borne disease outbreak. Journal of Food Protection, 1995, 
58(6):597–603.

27. Libyan National Centre for Standardization and Metrology. 
Meat burger specification project. Tripoli, Libya. 

28. Fliss I, Simard RE, Ettrick A. Microbiological quality of different 
fresh meat species in Tunisian slaughterhouses and markets. 
Journal of Food Protection, 1991, 54(10): 733–777.

29. Okamoto I et al. Comparison of enrichment and selective 
media for detecting Salmonella from minced chicken meat. 
Japanese Journal of Food Microbiology, 2002, 19(3):133–137. 

املراجع


