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الخالصت
اسدِدف الةحر دراسث خابز٘ ػول٘اث هعاغ الؼلاق ّاضابكث مو٘ا ت الزةال الطبكاث كاٖ ًباا الدفابكٖ ّالد ٘اا الا٘و٘ابحٖ للحان
الل ّش  .خن امد٘بر  45ك خ لحن هي هع٘غ لل ّش اللحن بؼو  8اسبب٘غ ػٌد هْػد الدبْٗن ّّزػح الع٘اْر خْزٗؼاب ػواْاح٘ب ػلأ ز زاث
هؼبه ج ّ ل هؼبهلث الٔ ز ذ ها راج (  5طْ٘ر  /ها ر) .الوؼبهلث االّلٔ  ُٖ : T1هطوْػث الب٘ع ت بدّى هعغ الؼلاق اّ اضابكث
الزو٘ ت  ،الوؼبهلث السبً٘ث  :T2هعغ الؼلق ػاي االكا اخ هةال زوابى سابػبج هاي الا ب  ،الوؼبهلاث السبلساث  : T3ؿا ٗح االكا اخ ػلأ ػلاق
هضبف الَ٘  %1هي مو٘ ت الزة ت الطبكث م ل االٗبم الس زث االم٘ ت هغ هعغ الؼلق ػي االك اخ هةل زوبى سبػبج هي ال ب ّ .هد بٌ٘اح
الٌدبحص هب ٗلٖ :
ادج اضبكث الزو٘ ت الطبكث م ل االٗبم الس زث االم٘ ت هغ اض اء ػول٘ث هعغ الؼلق ػي االك اخ هةال زوابى سابػبج هاي الا ب
( )T3الٔ اًزلبض هؼدل الْزى الحٖ ّكٖ ًلس الْهاح ارخلؼاح هؼٌْٗاب )ّ (P<0.01زى ال ب٘حاث الةابرد ًّباةث الدفابكٖ هاغ االػضابء
الوب ْلث ّبدًِّب هغ ارخلبع ًبةث االػضبء الوب ْلث  ،وب ادج  T3الأ زٗابدت ًباةث الةا ّخ٘ي كاٖ لحان الفادر ّاالكزابخ ّاًزلابض ًباةث
الدُي ّالاْلباد ّل هوبرًاث هاغ اضا اء ػول٘اث هعاغ الؼلاق ػاي االكا اخ هةال زوابى سابػبج هاي الا ب (ّ )T2الداٖ خلْهاح بادّرُب ػلأ
الووبرًث )ًْ . (T1صٖ ببضبكث مو٘ ت الزةل الطبكث م ل االٗبم الس زث االم٘ ت هاغ اضا اء ػول٘اث هعاغ الؼلاق ػاي االكا اخ بوادت الخوال
ػي زوبى سبػبج هي الدبْٗن ّال ب .
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Abstract
This study has been conducted to study the effect of feed withdrawal (8 hours after slaughter) and
adding dried bakery yeast on dressing percentage and meat chemical 45 marketed broiler chickens at 8
weeks of age .The birds randomly distributed into three treatments (5 birds ) and each treatment to
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three replicates (5 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 slaughtered (T3) . The data
obtained revealed the following :Adding dried bakery yeast three days before subjected to feed withdrawal 8 hrs. before
)slaughtered (T3) significantly (p<0.01) decreased live body weight in the same time increased (p<0.01
carcass weight , dressing percentage with or without gibletts and gibletts percentage , also T 3
significantly (p<0.01) increased protein and decreased lipid and cholesterol of breast and legs meat
compaired with Feed withdrawal (T2) which significantly (p<0.01) predominent compaired with T1 .
المقذمت
خِدف ػول٘ث هعغ الؼلق اّ الدفْٗن ( )feed withdrawalالداٖ خطا ٓ كاٖ الوعؼابى الدطبرٗاث للا ّش اللحان هةال ػادت سابػبج هاي
ًولَ الٔ الوطلرت الٔ خول٘ل هحدْٗبج الوٌبت الِضو٘ث هي الوْاد الـ اح٘ث ّاللض ج الدٖ ٗع حِب الدضبش م ل ػول٘اث الٌوال الأ الوطالرت
ّالدااٖ خؼواال ػلاأ خلااْذ رٗا

الاادضبش ببللض ا ج الحبّٗااث ػلاأ الؼدٗااد هااي االح٘اابء الوطِ ٗااث ّهٌِااب الو ضاا٘ث ّببلداابلٔ خلااْذ هؼااداج

الوطلرت ّلحن الدضبش الوٌدص (ّ , )1هد ب٘ي ) Rigby and Pettit (2اى اض اء ػول٘ث هعغ الؼلق هةل زوبى سبػبج هي ًول الدضبش الأ
الوطلرت هد ادٓ الٔ اًزلبض و٘بج اللض ج الوع ّحث هي هةل الادضبش الأ حاْالٖ ال باغ هوبرًاث هاغ الادضبش ؿ٘ا الوفــاـْم ّ ،ضاد
) Lyon et.al. (3اى زٗاابدت هاادت الدفااْٗن ػااي زواابى ساابػبج هااد ادج الاأ حاادّذ كوااد باابلْزى الحااٖ ّزٗاابدت كااٖ اًاوااب

اللحاان

( ، )Shrinkageوب لْحظ ارخلبع ة٘ كٖ اػداد باد ٗب  Campylobacterكٖ هحدْٗابج اهؼابء كا ّش اللحان الوؼا ض لوعاغ الؼلاق
هةل ًولاَ الأ الوطالرت ( . ) 5 ّ 4الحاظ ) Line et.al.(6اى اضابكث مو٘ا ت  Saccharomyces cerevisiaeالأ ػلاق كا ّش اللحان
الوؼا ض لوعاغ الؼلااق هةال ًولااَ الأ الوطاالرت هاد ادٓ الأ اًزلاابض اػاداد باد ٗااب  Campylobacter ّ Salmonellaكاٖ هحدْٗاابج
اهؼبء ك ّش اللحن ّ ،اّصٔ ) Line et.al.(7ببضبكث  % 0.1هي مو٘ ت  Sacch.cerevisiaeالٔ ػلاق كا ّش اللحان هةال  60سابػث
هي ػول٘ث هعغ الؼلق ًّولَ الٔ الوطلرت لدحب٘ي ًبةث الدفبكٖ ّملض شدت الدلْذ الةاد٘ ٕ ًّ ،ظ ا لولث الدراسابج الوحل٘اث حاْل ُا ا
الوْضااْع لا ا ٗ ِاادف الةحاار الحاابلٖ الاأ دراسااث خاابز٘ ػول٘ااث هعااغ الؼلااق ّاضاابكث مو٘ا ت الزةاال الطبكااث هةاال ال ا ب كااٖ ًبااا الدفاابكٖ
ّالد ٘ا الا٘و٘بحٖ للحن الل ّش .
المىاد وطزائق البحج
أًطال الةحاار كاٖ حواال الع٘اْر الداضٌااث الداببغ لال٘ااث العاا الة٘عا ٕ  /ضبهؼاث بـااداد للوادت هااي ّ 2007/ 6 /27 – 6 / 24أساادِدف
دراسث خبز٘ ػول٘ث هعغ الؼلق ّاضبكث مو٘ ت الزةل الطبكث هةل ال ب ّاز ُوب كٖ ًبا الدفابكٖ ّالد ٘اا الا٘و٘ابحٖ للحان اللا ّش ػٌاد
ػو الدبْٗن .
طْ٘ر الةحر  :اسدزدم  45ك ّضث لحن ًْع ( ُة د ) بؼو زوبً٘ث اسابب٘غ اما ج هاي هع٘اغ ه بأ كاٖ حوال الع٘اْر الداضٌاث الداببغ لال٘اث
العا الة٘ع ٕ  /ضبهؼث بـداد هـ ات خـ ٗث ح ت ػلٔ ػلق ٗطِل  % 22.3ب ّخ٘ي ّطبهث هوسلث ٘ 2940لْ سؼ ت  /ـن ػلق .
هؼبه ج الدط بث ّ :زػح طْ٘ر الةحر ػوْاح٘ب الٔ  3هؼبه ج ّ ل هؼبهلث الٔ  3ها راج (  5طْ٘ر كٖ ل ها ر ) ّالوؼبه ج
ُٖ -:
 -T1الوؼبهلث االّلٔ :بدّى هعغ الؼلق اّ اضبكث الزو٘ ت
 -T2الوؼبهلث السبً٘ث  :هعغ الؼلق ػي االك اخ هةل زوبى سبػبج هي ال ب .
 - T3الوؼبهلث السبلسث  :ؿ ٗح االك اخ ػلٔ ػلق هضبف الَ٘  %1هي مو٘ ت الزة ت الطبكث م ل االٗابم الس زاث االم٘ا ت هاغ هعاغ الؼلاق
ػي االك اخ هةل زوبى سبػبج هي ال ب .
مو٘ ت الزةل الطبكث الوبدزدهث  :إسدزدهح مو٘ ت الزةل الطبكث ًْع ( )Pakmayaخ ٘ث الوٌوأ ّخن الحفْل ػلِ٘ب هاي الباْم الوحل٘اث
ّْٗك الـ ام الْاحد هٌِب حْالٖ  105مل٘ث ح٘ث  /ؿن .
الفلبج الودرّسث  :ػٌد ّصْل العْ٘ر الٔ ػو  8اسبب٘غ خن ام ز زث ط٘ ْر هي ل ها ر (خبؼث طْ٘ر هي ل هؼبهلث ) ّخن ه٘بس
اّزاًِب ك دٗب زن خبحح الدضبضبج الدبؼث ّض ٓ سوعِب بدرضث ح ارت 54م لودت ده٘ودبى ًّلع ال ٗ

ّاض ٗح ػول٘ث ازالث االػضبء

الدامل٘ث ّخن خبط٘ل اّزاى الوب ْلث هٌِب ّالدٖ شولح الولا ّالاةد ّالوبًفث ّبؼد ؿبل ال ببح ببلوبء ض٘دا خ ح كٖ احْاض الدة ٗد (
هبء هة د) بدرضث  6-4م لودت سبػد٘ي ًّفق لح٘ي خطبًس درضث ح ارخِب الدامل٘ث ّّصْلِب الٔ حبلث الد٘ةس ) (Rigor mortisهي
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اضل ّصْل االس الِ٘درّضٌٖ٘ للحن الٔ ادًٔ ًوعث لَ ػٌدُب ض ٓ ّزى ال ببح  .بؼدُب ض ٓ خوع٘غ ال ببح ّام ج الوعغ ال ح٘بَ
ُّٖ االكزبخ ّالفدر ّاالم٘ ت هعؼح الٔ ًفل٘ي طْل٘ث السدزداهِب كٖ هؼبه ج الةحر ّاُولح بو٘ث الوعغ السبًْٗث.
الدحبل٘ل الا٘و٘بح٘ث للحن :هي ل هؼبهلث خن ام  3هعغ اكزبخ ّز ذ هعغ صدر ( ز زث اًفبف هعغ صدر) ّض ٓ كفل اللحن ػي
الؼظن ّهعؼح ّك هح ببسدزدام هل هث لحن ّػةأ اللحن دامل ا ٘بس هي الٌبٗلْى زن اؿلوح ّحلظح ببلدطو٘د بدرضث 18-م حدٔ هْػد
اض اء الدحبل٘ل الا٘و٘بح٘ث الدٖ شولح خودٗ ًبا ال طْبث ّالة ّخ٘ي ّالدُي ّال هبد ّلس زث ها راج ّحبا هب خ

كٖ AOAC

( .)8
ه٘بس خ ٘ل الاْلبد ّل :خن ه٘ابس خ ٘ال الاْلباد ّل كاٖ اللحان اسادٌبدا الأ ط ٗواث ال هاي )ّ Franey and Elias (9ػاي ط ٗان
اسدؼوبل ػدت هطِلت هي البْم الوحل٘ث ّهد اض ٕ اللحص ّكوب للدل٘ل الو كن هغ الؼدت ح٘ر ٗؼدود ُا ا اللحاص ػلأ اسادز

الواْاد

الدٌُ٘ث هي اللحن زن ٗط ٓ خلبػل الاْلبد ّل هغ لْرٗد الحدٗدٗك ّحبهض الاة ٗد٘ك الو ل ّببسدؼوبل هو٘ابس الع٘اق الضاْحٖ ّهاي
زن اسدز اش خ ٘ل الاْلبد ّل بدعة٘ن الوؼبدلث الو كوث هغ الٌو ت الدامل٘ث للؼدت.
الدحل٘ل االحفبحٖ  :اسدؼول الدفو٘ن الؼوْاحٖ الابهل ) (CRDكٖ خحل٘ل ب٘بًبج الدط بث ّخن امدةبر الل ّم الوؼٌْٗث ب٘ي الودْسعبج
بأمدةبر دًاي هدؼدد الودٗبج ّبأسدؼوبل الة ًبهص االحفبحٖ الطبُل .(10) SAS
النتائج
ٗدض هي الطدّل ( )1اى اض اء ػول٘ث هعاغ الؼلاق ػاي االكا اخ هةال زوابى سابػبج هاي الا ب للوؼابهلد٘ي  T3 ّ T2هاد ادج الأ
اًزلبض هؼٌْٕ ) (p<0.01كٖ ّزى الطبن الحٖ هوبرًث بوؼبهلث الووبرًث T1ح٘ر بلؾ هؼدل الْزى الحاٖ للوؼابه ج الس زاث ّ 2018
 2122 ّ 2063ؿان ػلاأ الدااْالٖ ّ ،لان ٗاااي الضاابكث الزو٘ا ت الطبكاث كااٖ  T3خاابز٘ كاٖ الااْزى الحااٖ ح٘اار لان خلا م هؼٌْٗااب ػااي . T2
ًّ حظ هي الطدّل ًلبَ اى  T3هد ادج الٔ خحبي ػبلٖ الوؼٌْٗث ) (p<0.01كٖ هؼدل ّزى ال ب٘حث الةبرد هبطلث  1510.1ؿن خلدِب
 T1زاان  T2اخ سااطلدب  1450.9 ّ 1487.5ؿاان ػلاأ الدااْالٖ ّكااٖ ًلااس الْهااح خلْهااح اٗضااب  T3كااٖ ًبااةث الدفاابكٖ باادّى االػضاابء
الوب ْلث ّ هؼِب اخ بلـح الٌبا  % 76.8 ّ 73.2ػلٔ الدْالٖ خلدِب  T2اخ ساطلح ّ % 75.3 ّ 71.9بلابرم ػابلٖ الوؼٌْٗاث ػاي T1
الدااٖ سااطلح اهاال ًبااا ُّااٖ  % 73.2 ّ 70.1ػلاأ الدااْالٖ وااب خلْهااح  T3ػلاأ ّ T2االم٘ ا ت باادّرُب ػلاأ  T1كااٖ هؼاادل ًبااةث
االػضبء الوب ْلث (هطوْع ًبا الولا ّالاةد ّالوبًفث) ّهد بلـح ًبةِب  % 3.1 ّ 3.4 ّ 3.6ػلٔ الدْالٖ .
الطاادّل ( )1خاابز٘ ػول٘ااث هعااغ الؼلااق ّاضاابكث مو٘ا ت الزةاال الطبكااث كااٖ الااْزى الحااٖ ّّزى ال ب٘حااث ًّبااا الدفاابكٖ ًّبااةث االػضاابء
الوب ْلث لل ّش اللحن .
الوؼبه ج

T1

T2

T3

الوؼٌْٗث

الْزى

ّزى

ًبةث الدفبكٖ بدّى

ًبةث الدفبكٖ هغ

ًبةث االػضبء

الحٖ

ال ب٘حث

االػضبء الوب ْلث

االػضبء الوب ْلث

الوب ْلث

7.15 2122 a

1487.5 b

70.1 c

73.2 c

3.1 c



8.33 

1.04 

2.02 

0.11 

7.10 2018 b

1450.9 c

71.9 b

75.3 b

3.4 b



8.35 

1.07 

1.77 

0.10 

8.03 2063 b

1510.1 a

73.2 a

76.8 a

3.6 a



8.09 

1.07 

1.71 

0.13 

0.01

0.01

0.01

0.01

0.05

الطدّل ( )2خبز٘ ػول٘ث هعغ الؼلق ّاضبكث مو٘ ت الزةل الطبكث كٖ الد ٘ا الا٘و٘بحٖ للحن صدر ك ّش اللحن
الوؼبه ج

ال طْبث

ال هبد

الة ّخ٘ي

T1

الدُْى

الابربُْ٘دراج

68.9 a 3.15

3.1 a

21.7 c

b

5.2

1.1 a



0.13 

1.04 

0.42 

0.01 
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T2

T3

الوؼٌْٗث

67.9 b 3.09

3.4 a

22.2 b

a

5.5

1.0 a



0.15 

1.00 

0.44 

0.01 

67.6 b 3.17

3.4 a

22.9 a

0.44 45.1

1.0 a



0.21 

1.07 

0.01

N.S.

0.01

b

0.02 
0.05

N.S.

ٗدةاا٘ي هااي الطاادّل ( )2اى اض ا اء ػول٘ااث هعااغ الؼلااق ػااي االكا اخ هةاال زواابى ساابػبج هااي ال ا ب للوؼاابهلد٘ي  T3 ّ T2هااد ادج الاأ
اًزلبض هؼٌْٕ ) (p<0.01كٖ هؼدل ًبةث ال طْبث للحن الفدر هوبرًاث بوؼبهلاث الووبرًاث T1ح٘ار بلاؾ هؼادل ًباةث ال طْباث ّ 67.9
 % 68.9 ّ 67.6للوؼابه ج الس زااث ػلاأ الدااْالٖ ّ ،لاان ٗاااي الضاابكث الزو٘ا ت الطبكاث كااٖ  T3خاابز٘ كااٖ ًبااةث ال طْبااث ح٘اار لاان خلا م
هؼٌْٗب ػي  . T2اظِ ج الٌدبحص الودحفلث هي الطدّل ًلبَ اى اضبكث الزو٘ ت الطبكث م ل االٗبم الس زث االم٘ ت هغ اض اء ػول٘اث هعاغ
الؼلق ػي االك اخ هةل زوبى سبػبج هي ال ب ( )T3هد ادج الأ ارخلابع هؼٌإْ ) (P<0.01كاٖ هؼادل ًباةدٖ الةا ّخ٘ي اخ بلـاح 22.9
ّ %بلبرم هؼٌْٕ ػي  T1 ّ T2اخ سطلدب  % 21.7 ّ 22.2ػلٔ الدْالٖ ّكٖ ًلاس الْهاح ساطلح  T3ادًأ ًباةث دُاي اخ بلـاح 5.1
ّ %بلاابرم هؼٌاإْ ) (P<0.05ػااي  T2 ّ T1اخ سااطلدب ّ . %5.5 ّ 5.2لاان خاااي اللا ّم هؼٌْٗااث هاابب٘ي الوؼاابه ج الس زااث كااٖ ًبااا
ال هبد ّالابربُْ٘دراج .
الطدّل ( )3خبز٘ ػول٘ث هعغ الؼلق ّاضبكث مو٘ ت الزةل الطبكث كٖ الد ٘ا الا٘و٘بحٖ للحن اكزبخ ك ّش اللحن
الوؼبه ج

ال طْبث

T1

66.7 a

T2

T3

الوؼٌْٗث

ال هبد

a

2.8

4.31 

0.23 

65.6 b

3.0

a

4.22 

0.25 

65.2 b

3.0

a

4.27 

0.28 

0.01

N.S.

الة ّخ٘ي

الدُْى

الابربُْ٘دراج

19.1 c

10.4 c

0.9 a

1.13 

2.02 

0.10 

19.6 b

10.9 c

0.9 a

1.14 

2.04 

0.10 

20.4 a

10.5 c

0.9 a

1.13 

2.11 

0.12 

N.S.

N.S.

0.01

ٗدض ا هااي الطاادّل ( )3اى اض ا اء ػول٘ااث هعااغ الؼلااق ػااي االك ا اخ هةاال زواابى ساابػبج هااي ال ا ب للوؼاابهلد٘ي  T3 ّ T2هااد ادج الاأ
اًزلبض هؼٌْٕ ) (p<0.01كٖ هؼدل ًبةث ال طْبث للحن االكزبخ هوبرًاث بوؼبهلاث الووبرًاث T1ح٘ار بلاؾ هؼادل ًباةث ال طْباث ّ 65.2
 % 66.7 ّ 65.6للوؼابه ج الس زااث ػلاأ الدااْالٖ ّ ،لاان ٗاااي الضاابكث الزو٘ا ت الطبكاث كااٖ  T3خاابز٘ كااٖ ًبااةث ال طْبااث ح٘اار لاان خلا م
هؼٌْٗب ػي  . T2اظِ ج الٌدبحص الودحفلث هي ًلس الطدّل اى اضبكث الزو٘ ت الطبكث م ل االٗبم الس زث االم٘ ت هغ اضا اء ػول٘اث هعاغ
الؼلق ػي االك اخ هةل زوبى سبػبج هي ال ب ( )T3هد ادج الٔ ارخلبع هؼٌْٕ ) (P<0.01كٖ هؼدل ًباةث الةا ّخ٘ي اخ بلـاح % 20.4
ّبلبرم هؼٌْٕ ػي  T1 ّ T2اخ سطلدب  %19.1 ّ 19.6ػلٔ الدْالٖ ّكٖ ًلس الْهح ساطلح  T3ادًأ ًباةث دُاي اخ بلـاح % 10.5
اال اى الل ّم لن خااي هؼٌْٗاث ػاي  T2 ّ T1اخ ساطلدب ّ . %10.9 ّ 10.4لان خااي اللا ّم هؼٌْٗاث هابب٘ي الوؼابه ج الس زاث كاٖ ًباا
ال هبد ّالابربُْ٘دراج .
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الوال ( )1خبز٘ ػول٘ث هعغ الؼلق ّاضبكث مو٘ ت الزةل الطبكث كٖ خ ٘ل ْلبد ّل لحن صدر ّاكزبخ ك ّش اللحن
ٗدة٘ي هي الوال ( )1اى اضبكث الزو٘ ت الطبكاث ما ل االٗابم الس زاث االم٘ا ت هاغ اضا اء ػول٘اث هعاغ الؼلاق ػاي االكا اخ هةال زوابى
سبػبج هي ال ب ( )T3هد ادج الٔ اًزلبض هؼٌْٕ ) (P<0.01كٖ هؼدل خ ٘ل الاْلبد ّل كٖ لحان الفادر ّاالكزابخ هوبرًاث بابض اء
ػول٘ااث هعااغ الؼلااق ػااي االك ا اخ هةاال زواابى ساابػبج هااي ال ا ب ( ُّ )T2ا ٍ االم٘ ا ت ساابُوح اٗضااب ّبوااال هؼٌاإْ كااٖ ملااض خ ٘اال
الاْلبد ّل هوبرًث بوؼبهلث الووبرًث (. )T1
المناقشت
اشابرج ًدابحص الةحار الاأ اى ػول٘اث هعاغ الؼلااق ػاي كا ّش اللحاان هةال الا ب بوادت زواابى سابػبج هاد ادج الاأ اًزلابض الاْزى الحااٖ
للل ّش ُّ ا االًزلبض ٗؼْد الٔ اًزلبض حطن هحدْٗبج الوٌبت الِضو٘ث ّال ٕ بدّرٍ ٗبِن كٖ خبط٘ل الْزى الحو٘واٖ لللا ّش ّببلدابلٖ
اػعبء الو٘وث الحو٘و٘ث لٌبةث الدفبكٖ هغ اّ بدّى االػضبء الوب ْلث ّهاد با٘ي ) Hinton et. al. (11اى ػول٘اث هعاغ الؼلاق ػاي كا ّش
اللحاان هةاال ال ا ب بواادت  12ساابػث هااد ادج الاأ اًزلاابض س ا ػث ض ٗاابى الوااْاد الؼلل٘ااث ّحاادّذ اًزلاابض باابلْزى الحااٖ ًد٘طااث اًزلاابض
هحدْٗبج الوٌبت الِضو٘ث هي الوْاد الؼلل٘ث ّالة ازٗث ّ ،كٖ دراسث زبً٘ث ب٘ي ) Hinton et. al.(12اى زٗبدت هدت هعغ الؼلق ػي كا ّش
اللحن هةل ال ب ال س هي  12سبػث هد سةةح زٗبدت ة٘ ت كٖ اًاواب

الاْزى الحاٖ ّّزى ال ب٘حاث (ً )shrinkageد٘طاث كواداى ال طْباث

هي الطبن ّحدّذ مببرت اهدفبدٗث للوٌدص كض ػي زٗابدت كاٖ اػاداد باد ٗاب الوْلاْى الداٖ خؼاد هزشا ا للٗابدت اػاداد الةاد ٗاب الو ضا٘ث
هسل الببلوًْ٘ .
خؼد مو٘ ت الزةل  Saccharomyces cerevisiaeاحد اًْاع االح٘بء الوطِ ٗث الوبدزدهث كاٖ هبدحضا اج الة ّببْٗخاك ّخؼٌاٖ
لوث  Saccharomycesأالػلبى البا ٗث

(  ّ ) Sugar fungiلوث  cerevisiaeببًِب هوابر ث لزو٘ا ت الة٘ا ت ُّاٖ هاي احح٘ابء

الوطِـ ٗـث اإلًدوبل٘اث الداٖ ٗااْى ّضْدُاب كاٖ كا اؽ الوٌابت الِضاو٘ث هبابًد لطا از٘ن الؼفا٘بج اللةٌ٘اث  lactobacilli؛ ًد٘طاث حسادِ

ِب

الؼاابلٖ لكّ بااط٘ي هوااب ٗااْك ظ ّكااب الُْاح٘ااث هسبل٘ااث لٌوااْ ضا از٘ن الؼفاا٘بج اللةٌ٘ااث ّ ، )13( lactobacilliأساادـلح ُا ٍ الزو٘ا ت كااٖ
ػول٘ث احهفبء الدٌبكبٖ لؼدد هي الط از٘ن الوؼْٗـث ّمبصـث  ، )14( Campylobacter ّ Salmonellaكض ػي دّرُب كاٖ زٗابدت
ًبةث الة ّخ٘ي كٖ هحدْٗبج الوٌبت الِضو٘ث ّزٗبدت ضبُلٗث الؼٌبص الـ اح٘ث ًد٘طث اك ازُاب لؼادد هاي االًلٗوابج الِبضاوث ّخول٘ال خ ٘ال
الاْلبد ّل كٖ هفل الدم الودٗدٕ ( ُّ ، )15ا ُْ البةا ّراء زٗبدت ًبةث الة ّخ٘ي كٖ اللحن ّاًزلابض ًباا الادُي ّالاْلباد ّل ،
اهب ػدم ّضْد الل ّم كٖ ًبا ال هبد ّالا بُْ٘دراج كود ٗؼْد الٔ اًزلبض ًبةدِ٘وب اص كٖ اللحن ّببلدبلٖ خبز ُوب ٗاْى ضئ٘ .
ًْصٖ بض ّرت اضبكث مو٘ا ت الزةال  Saccharomyces cerevisiaeالأ ػلاق الادضبش هةال ػول٘داٖ هعاغ الؼلاق ّالدباْٗن الأ
الوطبزر للٗبدت ًبةث الدفبكٖ هغ اّ بدّى االػضبء الوب ْلث كض ػي زٗبدت الو٘وث الـ اح٘ث ّالفح٘ث للحن الل ّش .
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ل٘ث العا

– ٘ رسبلث هبضبد.  كٖ أك اخ اللحنSalmonella typhimurium ملض اإلصببث الدط ٗة٘ث بط از٘ن
. الة٘ع ٕ – ضبهؼث بـداد
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