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دراسة تاثير قطع العمف قبل الذبح واضافة خميرة الخبز الجافة عمى االس

الهيدروجيني وبعض انواع االحياء المجهرية المعاء فروج المحم
مها عبد اهلل الحميري

فرع الصحة العامة البيطرية /كمية الطب البيطري /جامعة بغداد
الخالصة
اس ػػف دؼ البح ػػث د ارس ػػة ف ػػاعير ممي ػػة طػ ػ العم ػػؼ ااة ػػافة اميػػرة الاب ػػز الجاف ػػة مػ ػ االس

ال يدراجيني ابعض انااع االحياء المج رية الفػي مػممت ا ػداد الجػراعيـ الكميػة اا ػداد جػراعيـ ال الػاف
اا داد الفطريػات اا ػداد العصػيات المبنيػة فػي محفايػات امعػاء فػراج المحػـ ا فػـ اافيػار  54فػرخ لحػـ

مف طي لفراج المحـ بعمر  8اسابي

ند ما ػد الفسػايؽ از ػت الطيػار فازيعػاش مػاا ياش مػ ع عػة

معام ت اكؿ معاممة ال ع ث مكررات (  4طير  /مكرر)ا المعاممة االال  :هي مجما ة السػيطرة
بػداف طػ العمػؼ اا اةػػافة الاميػرة م المعاممػػة العانيػة  :طػ العمػؼ ػػف االفػراخ بػػؿ عمػاف سػػا ات

مػػف الػػذبا م المعاممػػة العالعػػة :يػػذيت االف ػراخ م ػ
ا ػ ؿ االيػػاـ الع عػػة االاي ػرة م ػ

مػػؼ مةػػاؼ الي ػ  %1مػػف امي ػرة الاب ػرة الجافػػة

ط ػ العمػػؼ ػػف االف ػراخ بػػؿ عمػػاف سػػا ات مػػف الػػذبا ا ا ػػد بنيػػت

النفا ج ما يمي:

لػػـ فظ ػػر فػػراؽ معنايػػة احصػػا يا فػػي ػػيـ االس ال يػػدراجيني لػػبعض منػػاطؽ ال نػػاة ال ةػػمية

لفراج المحـ بفاعير مميفي ط العمؼ ااةػافة اميػرة الابػز الجافػة م اادت مميػة طػ العمػؼ()T2

الػ ارففػػاع معنػػاي ) (P<0.05فػػي ا ػػداد الج ػراعيـ الكميػػة اا ػػداد جػراعيـ ال الػػاف اا ػػداد اال فػػاف فػػي
محفايػػات منفصػػؼ االمعػػاء م ارنػػة بالمعػػاممفيف  T1ا  T3م فػػي حػػيف ادت اةػػافة  %1مػػف امي ػرة

الابػز الجافػػة اػ ؿ االيػػاـ الع عػػة االايػرة مػ

طػ العمػػؼ ػػف االفػراخ بػػؿ عمػػاف سػػا ات مػػف الػػذبا

( )T3ال افض ا داد الجراعيـ الكمية اا داد جراعيـ ال الاف اا داد اال فاف معنايا ) (P<0.05افي
نفس الا ت ادت ال ارففاع ا داد العصيات المبنية ا

99

4227  السنة،4  العدد،53  المجلد،المجلة الطبية البيطرية العراقية

Study The Effect Of Feed Withdrawal And Adding Dried
Bakery Yeast In The Diet On ph And Some Microbial Types Of
Broiler Chickens Intestine
Maha A.AL-Hamiari
Dep. Of Veterinary Public Health
SUMMARY
This study has been conducted to study the effect of feed withdrawal and
adding dried bakery yeast on pH and some microbial indicators which
includes Total Bacterial Count (TBC) ,Coliform Count (CC) , Fungi Count
(FC) and Lactobacilli Count (LC) in the gastro -intestinal tract of 45
marketed broiler chickens at 8 weeks of age .The birds randomly distributed
into three treatments and each treatment to three replicates (15 birds per
replicate ) which were: un-treated control (T1) , broiler chickens subjected to
feed withdrawal 8 hrs. before slautered (T2) , broiler chickens fed a diet
contained 1% of dried bakery yeast three days before subjected to feed
withdrawal 8 hrs. before slautered (T3) . The data obtained revealed the
following :No statically differences in the pH of gastro -intestinal tract were
appeared due to feed withdrawal and adding dried bakery yeast . Feed
withdrawal (T2) caused a significant (p<0.05) increase in TBC ,TC and FC in
the intestine content compaired with T1 and T3 . Adding 1% of dried bakery
yeast three days before subjected to feed withdrawal 8 hrs. before slautered
(T3) caused a significant (p<0.05) decreased in TBC,CC and FC , in the
mean time LC significantly (p<0.05) increased .
المقدمة
) احػػدا العمميػػات الرافينيػػة الفػػي فجػػرا فػػيfeed withdrawal( ط ػ العمػػؼ اا الفصػػايـ
ال طعػاف الفجاريػة لفػراج المحػػـ بػؿ ػدة سػا ات مػػف ن مػ الػ المجػزرة ق اف ػػدؼ الػ ف ميػؿ محفايػػات

ال ن ػػاة ال ة ػػمية م ػػف المػ ػااد الغذا ي ػػة االفةػػ ت الف ػػي يطرح ػػا ال ػػدجاج اػ ػ ؿ م ػػدة ممي ػػة الن ػػؿ الػ ػ

المجػػزرة االفػػي فعمػػؿ مػ فمػػاث ريػػش الػػدجاج بالفةػ ت الحاايػػة مػ العديػػد مػػف االحيػػاء المج ريػػة
( اف اج ػراء2) ) ق ا ػػد بػػيف1( امن ػػا المرةػػية ابالفػػال فمػػاث معػػدات المجػػزرة الحػػـ الػػدجاج المنػػفج
ممية ط العمؼ بؿ عمػاف سػا ات مػف مػف ن ػؿ الػدجاج الػ المجػزرة ػد ادا الػ انافػاض كميػات

(3) الفة ت المطراحػة مػف بػؿ الػدجاج الػ حػاالي الربػ م ارنػة مػ الػدجاج ييػر المص ػػاـ م اجػد

اف زيػػادة مػػدة الفصػػايـ ػػف عمػػاف سػػا ات ػػد ادت ال ػ حػػداث ف ػػد بػػالازف الحػػي ازيػػادة فػػي انكمػػاش
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المحػػـ ( )Shrinkageم امػػار ) Ramirez et. al. (4ال ػ اف نسػػبة العينػػات الماجبػػة لفحػػص
السالماني االماااذة مف حاصمة اامعاء فراج المحـ د ارففعت معنايا بعد اجػراء مميػة طػ العمػؼ

م كم ػػا ل ػػاحظ ارفف ػػاع كبي ػػر ف ػػي ا ػػداد بكفري ػػا  Campylobacterف ػػي محفاي ػػات امع ػػاء ف ػػراج المح ػػـ
المعرض ل ط العمؼ بؿ ن م ال المجزرة (  )5ا

الحظ ) Line et. al.(6اف اةافة اميرة Saccharomyces cerevisiae

ال

مؼ فراج المحـ المعرض ل ط العمؼ بؿ ن م ال المجزرة د ادا ال انافػاض ا ػداد بكفيريػا

 Salmonellaا  Campylobacterفػػي محفايػػات امعػػاء فػػراج المحػػـ م اااص ػ
) al.(7باةافة  % 0.1مف اميرة  Sacch.cerevisiaeال

Line et.

مؼ فراج المحػـ بػؿ  04سػا ة مػف

ممية ط العمؼ ان م ال المجزرة م لذا ي ػدؼ البحػث الحػالي الػ د ارسػة فػاعير مميػة طػ العمػؼ

ااةػػافة امي ػرة الابػػز الجافػػة م ػ االس ال يػػدراجيني ابعػػض ان ػااع االحيػػاء المج ريػػة الفػػي مػػممت
ا داد الجراعيـ الكمية اا داد جراعيـ ال الاف اا داد الفطريات في محفايات امعاء فراج المحـ ا
المواد وطرائق العمل
أنجز البحث في ح ؿ الطيار الداجنة الفػاب لكميػة الطػب البيطػري  /جامعػة بغػداد لممػدة مػف 24

 0447/ 6 /27 – 6 /اأسػف دؼ د ارسػة فػرعير فػاعير مميػة طػ العمػؼ ااةػافة اميػرة الابػز الجافػػة
ااعرهمػػا فػػي االس ال يػػدراجيني ابعػػض ان ػااع االحي ػػاء المج ريػػة الفػػي مػػممت ا ػػداد الج ػراعيـ الكمي ػػة
اا داد جراعيـ ال الاف اا داد الفطريات في محفايات امعاء فراج المحـ ند مر الفسايؽ ا

طيور البحث  :اسفادـ  54فراجة لحـ ناع ( هبرد ) بعمر عمانية اسابي ااذت مف طي مرب فػي
ح ػؿ الطيػػار الداجنػة الفػػاب لكميػػة الطػب البيطػػري  /جامعػة بغػػداد مغػػذاة فغذيػة حػرة مػ

مػػؼ يج ػػز

 % 22.3بػػرافيف اطا ػػة ممعمػػة  2940كيمػػا سػػعرة  /كغػػـ مػػؼ االجػػداؿ ( )1ادنػػاي ياةػػا مكانػػات

العمي ة ا
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الجدول ( :)1مكونات العميقة
%
56

المواد
ذرة صفراء
كسبة فاؿ الصايا (%55برافيف)

25.7

مركز برافيني ( %44برافيف)

10

حنطة

5

مما ( ) Nacl

0.3

حجر الكمس

9

مجماع

100

معامالت التجربة  :از ػت طيػار البحػث مػاا ياش الػ  9معػام ت اكػؿ معاممػة الػ  9مكػررات ( 5

طير في كؿ مكرر ) االمعام ت هي -:

 -T1المعاممة االال  :بداف ط العمؼ اا اةافة الاميرة
 -T2المعاممة العانية  :ط العمؼ ف االفراخ بؿ عماف سػا ات مػف الػذبا ا  - T3المعاممػة العالعػة
 :يذيت االفراخ م

مؼ مةاؼ الي  %1مف اميرة الابرة الجافة ا ؿ االياـ الع عة االايػرة مػ

ط العمؼ ف االفراخ بؿ عماف سا ات مف الذبا ا

خميرررة الخبررز الجافررة المسررتخدمة  :إسػػفادمت اميػرة الابػػز الجافػػة نػػاع ( )Pakmayaفركيػػة المنمػػر
االفي فـ الحصاؿ مي ا مف الساؽ المحمية ايافر الغراـ الااحد من ا حاالي  105امية حية  /يـ ا

قياس االس الهيدروجيني  :فـ ال ياس بامرار بصمة م ياس االس ال يػدراجيني فػي نمػاذج محفايػات
منػػاطؽ ال نػػاة ال ةػػمية الماففػػة بالمػػاء الم طػػر (حجػػـ  :حجػػـ) افسػػجيؿ ال يمػػة الفػػي ي ارهػػا احسػػب
ماجاء في  )8( A.O.A.C.ا

تقدير أعداد االحياء المجهرية  :ند اصاؿ الطيار ال

مر  8اسابي فـ ااذ ع عة طيار مف كؿ

مكرر (فسعة طيار مف كؿ معاممة ) اذبحت عـ أسفارجت ال ناة ال ةمية في ظراؼ الفع يـ افـ
أاذ

ينات مف محفايات منفصؼ االمعاء الد ي ة

ند منط ة افصاؿ كيس الما بالصا ـ

( )Rodimentary yolk sac stalkحيث ن ؿ  1مؿ مف المحفايات ال
ان مت ال

ناني زجاجية مع مة

المافبر ا ؿ مدة ال ففجااز نصؼ سا ة ألجراء الفحاصات المايكرابية بعد اجراء

الفاافيؼ العمرية المطمابة فـ ف دير ا داد المجامي المايكرابية في كؿ  1مؿ مف محفايات االمعاء
االفي مممت :
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عد البكتريا الكمية :
اسفعممت طري ة صب االطباؽ ( )Pour-plate methodالمذكارة مف بؿ ) (9لف دير ا داد

البكفريا ال اا ية اذلؾ بن ؿ  1مؿ مف كؿ مافؼ مري باساطة ماصة مع مة ال طب ػيف مػف اطبػاؽ
بفػػري الفاريػػة االمع مػػة ( )Duplicateامبامػرة يةػػاؼ لكػػؿ طبػػؽ  15مػػؿ مػػف الاسػػط الزر ػػي المع ػػـ

 Nutrient agarالمحفػاظ فػي حمػاـ مػا ي بدرجػة ْ 44- 58ـ ابعػد فصػمب الاسػط الزر ػي حفظػت

االطباؽ م مابة بدرجػة ْ37ـ لمػدة  24سػا ة عػـ حسػبت المسػفعمرات الناميػة فػي االطبػاؽ الفػي فحػاي
 300-30مسفعمرة اجػرا ف ػدير ا ػداد البكفريػا بةػرب ػدد المسػفعمرات بم مػاب الفافيػؼ السػفاراج

العدد في المممفر الااحد .
عد بكتريا القولون :

اسػفعممت الطري ػػة السػػاب ة نفسػ ا باسػػفعناء نػػاع الاسػػط اذ فػـ اسػػفاداـ اسػػط MacConkey

 agarالااص لبكفريا ال الاف ( )Coliform bacteriaابعد حفظ االطباؽ م مابة بدرجة ْ37ـ لمػدة
 24سػػا ة فػػـ حسػػاب المسػػفعمرات ذات المػػاف الػػاردي الناميػػة فػػي االطبػػاؽ اجػػرا حسػػاب المسػػفعمرات
اف دير ا داد البكفريا حسب الطري ة الساب ة .

عد االعفان ()Mold

فـ حساب ا داد اال فاف في  1مؿ مف كؿ فافيؼ باسفاداـ الطري ة الفي ذكرها Harrigan

) & McCance (9اباسفاداـ الاسط  Saobraud agarبعد فعديؿ االس ال يدراجيني لماسػط الػ
 3.5احفظت االطباؽ بدرجة ح اررة الع جة لمدة فرااحت بيف  5-3ياماش .
عد العصيات المبنية :

فػػـ ػػد العصػػيات المبنيػػة بعػػد فنميف ػػا مػ

الاسػػط الزر ػػي الصػػمب (de - Man ( MRS

 Rogosa Sharpeلمدة يػاميف احةػنت االطبػاؽ بظػراؼ الهاا يػة ابدرجػة حػ اررة  97ـ عػـ حسػبت

المسػػفعمرات الناميػػة م ػ سػػطا الطبػػؽ اةػػرب ػػدد المسػػفعمرات فػػي م مػػاب الفافيػػؼ لف ػػدير ا ػػداد

الاميرة فػي  1مػؿ مػف الفافيػؼ م عػـ ماصػت المسػفعمرات الناميػة مػ ان ػا جػراعيـ العصػيات المبنيػة
( )Lactobacillusباجراء بعض االافبارات الباياكيميا ية احسب ما ذكر كؿ مف ) )9ا

التحميل االحصائي  :اسفعمؿ الفصميـ العماا ي الكامؿ ) (CRDفي فحميؿ بيانات الفجربة افـ
اافبار الفراؽ المعناية بيف المفاسطات برافبار دنكف مفعدد المديات ابرسفعماؿ البرنامج االحصا ي

الجاهز (10) SASا
النتائج
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يفةا مف الجداؿ ( )1دـ اجاد فاعير معناي لعممية ط العمؼ ااةافة اميرة الابز الجافة

مػ ػ االس ال ي ػػدراجيني ل ػػبعض من ػػاطؽ ال ن ػػاة ال ة ػػمية لف ػػراج المح ػػـ ن ػػد م ػػر الفس ػػايؽ (عماني ػػة
اسػػابي ) حيػػث ف ػرااح معػػدؿ االس ال يػػدراجيني لبدايػػة االمعػػاء مػػابيف  4.5- 4.4فػػي حػػيف بم ػ 5.5
لمنط ة منفصؼ االمعاء ا 6.4لمنط ة اال اريف الممعام ت الع عة ا

الجدول ( :)2قيم االس الهيدروجيني لبعض مناطق القناة الهضمية لفروج المحم
المعامالت

بداية االمعاء

منتصف االمعاء

االعورين

T1

0.19 5.4

0.21 4.4

0.15 0.5

T2

0.18 5.4

0.21 4.4

0.15 0.5

T3

0.18 5.5

0.19 4.4

0.13 0.5

المعنوية

N.S.

N.S.

N.S.

يفبيف مػف المػكؿ ( )1اف ا ػداد البكفريػا الكميػة فػي منفصػؼ امعػاء فػراج المحػـ ػد بمػ  9.5ػدد
لايارفمي  /يـ مف محفايات منفصؼ امعاء فراج المعاممة االال ( )T1ليرفف العدد ال

 9.9دد

لايارفمي  /يـ مف محفايات منفصؼ امعاء فراج المعاممة العانيػة ( )T2ابفػارؽ معنػاي ()P<0.05
ػػف فػػراج المعاممػػة االال ػ ليعػػاد العػػدد مػػف جديػػد ليػػنافض ال ػ

 9.6ػػدد لايػػارفمي  /يػػـ مػػف

محفايات منفصؼ امعاء فراج المعاممة العالعة ( )T3ابفارؽ معناي ( )P<0.05ف فراج
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9.9
9.8

9.6
9.5

اعداد البكتريا الكلية

9.7

9.4
9.3
T2

T3

T1

الشكل ( :)1تاثير عممية قطع العمف واضافة خميرة الخبز الجافة في اعداد البكتريا الهوائية
المعاممة العانية ا مما يمير ال دار ممية ط العمؼ في زيادة ا داد البكفريا الكمية في حيف فساهـ
اميرة الابز المةافة في افض ا داد البكفريا الكمية ا

يفةا مف المكؿ ( )0اف ا ػداد بكفريػا ال الػاف فػي منفصػؼ امعػاء فػراج المحػـ ػد بمػ  5.5ػدد

لايارفمي  /يـ مف محفايات منفصؼ امعاء فراج المعاممة االال ( )T1ليرفف العدد ال

 5.7دد

لايارفمي  /يـ مف محفايات منفصؼ امعاء فراج المعاممة العانيػة ( )T2ابفػارؽ معنػاي ()P<0.05
ػػف فػػراج المعاممػػة االال ػ ليعػػاد العػػدد مػػف جديػػد ليػػنافض ال ػ

 5.1ػػدد لايػػارفمي  /يػػـ مػػف

محفايات منفصؼ امعاء فػراج المعاممػة العالعػة ( )T3ابفػارؽ معنػاي ( )P<0.05ػف فػراج المعاممػة
العانية ا مما يمير ال دار ممية ط العمؼ في زيػادة ا ػداد بكفريػا ال الػاف فػي حػيف فسػاهـ اميػرة

الابز المةافة في افض ا داد البكفريا الكمية ا
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5.7
5.6
5.5

5.3
5.2
5.1

اعداد بكتريا القولون

5.4

5
4.9
4.8
T2

T3

T1

الشكل ( :)2تاثير عممية قطع العمف واضافة خميرة الخبز الجافة في اعداد بكتريا القولون
ن حظ مف المػكؿ ( )9اف اةػافة اميػرة الابػز ػد سػاهمت معنايػا( )P<0.05فػي افػض ا ػداد
اال فاف في محفايات منفصؼ امعاء فراج المعاممة العالعة ( )T3اذ بمػ

ػددها  5.0ػدد لايػارفمي

 /يـ م ارنة بالمعاممة االال الفي سجمت  5.5دد لايارفمي  /يـ مػف محفايػات منفصػؼ االمعػاء
فػػي ح ػػيف ادت ممي ػػة ط ػ العم ػػؼ الػ ػ زيػػادة ا ػػداد اال ف ػػاف معنايػػا( )P<0.05م ارن ػػة بالمع ػػاممفيف
االال االعانية اذ سجمت  5.7دد لايارفمي  /يـ ا
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5.6
5.5
5.4
5.3

5.1

اعداد االعفان

5.2

5
4.9
4.8
4.7
T2

T3

T1

الشكل ( :)3تاثير عممية قطع العمف واضافة خميرة الخبز الجافة في اعداد االعفان
يفةا مف المكؿ ( )5اف ا داد العصيات المبنية في منفصؼ امعاء فراج المحـ د بم  1.1دد
لايارفمي  /يـ مف محفايات منفصؼ امعاء فراج المعاممة االال ( )T1ليرفف العدد ال

 1.4دد

لايارفمي  /يـ مف محفايات منفصؼ امعاء فراج المعاممة العانيػة ( )T2ابفػارؽ معنػاي ()P<0.05
ػػف فػػراج المعاممػػة االال ػ ليعػػاد العػػدد مػػف جديػػد ليػػنافض ال ػ

 2.7ػػدد لايػػارفمي  /يػػـ مػػف

محفايات منفصؼ امعاء فػراج المعاممػة العالعػة ( )T3ابفػارؽ معنػاي ( )P<0.05ػف فػراج المعاممػة

العانيػػة ا ممػػا يمػػير ال ػ دار مميػػة ط ػ العمػػؼ فػػي زيػػادة ا ػػداد العصػػيات المبنيػػة فػػي حػػيف فسػػاهـ
اميرة الابز المةافة في افض ا دادها ا
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3
2.5

1.5
1

اعداد العصيات البنية

2

0.5
0
T2

T3

T1

الشكل ( :)4تاثير عممية قطع العمف واضافة خميرة الخبز الجافة في اعداد العصيات المبنية
المناقشة
امارت نفا ج البحث ال اف ممية ط العمؼ ف فراج المحـ بؿ الذبا بمػدة عمػاف سػا ات ػد
ادت ال ارففاع ا داد بعض انااع االحياء المج رية االفػي مػممت ا ػداد البكفريػا الكميػة اا ػداد بكفريػا
ال الػػاف اا ػػداد اال فػػاف االعصػػيات المبنيػػة اهػػذا يعػػاد ال ػ انافػػاض حجػػـ محفايػػات االمع ػاء االفػػي

بػدارها ػػد ادت الػ انافػػاض سػر ة مػػرار المػااد العمفيػػة ابالفػػال افاحػة المجػػاؿ لزيػػادة فكػػاعر االحيػػاء

المج رية المعاية ا د بيف ) (11اف ممية ط العمؼ ف فراج المحـ بؿ الذبا بمػدة  10سػا ة ػد
ادت ال زيادة ا داد البكفريا الكمية اا داد بكفريا ال الاف في اال ػاريف بسػبب انافػاض سػر ة جريػاف

المااد العمفية افي دراسة عانية بيف ) (12اف زيػادة مػدة طػ العمػؼ ػف فػراج المحػـ بػؿ الػذبا الكعػر

مػػف  10سػػا ة ػػد سػػببت زيػػادة كبيػرة فػػي ا ػػداد بكفريػػا ال الػػاف الفػػي فعػػد متمػ ار لزيػػادة ا ػػداد البكفريػػا
المرةية معؿ السالماني ا

فعد اميرة الابز  Saccharomyces cerevisiaeاحد انااع االحياء المج رية المسفادمة في

مسفحة ػرات البرابايافػػؾ افعنػػي كممػػة  Saccharomycesأال فػػاف السػػكرية() Sugar fungi
اكممػة  cerevisiaeبان ػا ممػاركة لاميػرة البيػرة اهػي مػف األحيػاء المج ػريػػة اقنف اليػة ( Transit

 )micro organismالفػػي يكػػاف اجادهػػا فػػي فػراغ ال نػػاة ال ةػػمية مسػػاند لجػراعيـ العصػػيات المبنيػػة
 lactobacilli؛ نفيجة ألسف ك ا العػالي لواكسػجيف ممػا يػافر ظرافػاش الهاا يػة معاليػة لنمػا جػراعيـ
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ف كان ا ففحمؿ الظراؼ الحامةية مالفي ففكاف نفيجػة

 م فة شlactobacilli العصيات المبنية

) م اأسػػفغمت هػػذي الامي ػرة فػػي مميػػة األ صػػاء الفنافسػػي13( لزيػػادة اف ػراز العصػػيات المبنيػػة لمحػػامض
 ) االػػفامص مػػف7 ا6 ( Campylobacter  اSalmonella لعػػدد مػػف الجػراعيـ المعايػػة اااصػػة

) م لذا فاف انافاض ا داد البكفريا الكميػة اا ػداد بكفريػا ال الػاف اا ػداد اال فػاف14( السماـ الفطرية
) ا15( اارففاع ا داد العصيات المبنية ها جزء مف دار اميرة الابز في ممية األ صاء الفنافسي

مػػؼ الػػدجاج بػػؿ

 الػSaccharomyces cerevisiae ناصػي بةػػرارة اةػػافة اميػرة الابػػز

مميفي ط العمؼ االفسايؽ ال المجازر لف في اي زيادة في ا داد البكفريا اااصػة المرةػية من ػا
في الفة ت افي محفايات ال ناة ال ةمية لمدجاج ا
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