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دراسة بكتريولوجية لقياس درجة التلوث الجرثومي وتأثيرها على نسبة الفقس
لعدد من المفاقس المحلية في بغداد
عالء عبد العزٌز

جمٌلة راضً الشوٌلً

جامعه القادسٌة ,كلٌة الطب البٌطري
الخالصة:
تم فً هذه الدراسة جمع عٌنات من ثالث مفاقس محلٌة واقعة فً نفس الرقعة الجغرافٌة وقرٌبة من
بعضها نسبٌا فً ضواحً مدٌنة بغداد اذ اختٌرت العٌنات بصورة عشوائٌة للفترة من - 2005/3
 2005/9وقد اخذت العٌنات من قشرة البٌض والوسادات الورقٌة ومسحات من عربات النقل ومسحات
مخرجٌة من االفراخ الفاقسة حدٌثا للمفاقس الثالثة اذ عزلت األصناف الجرثومٌة التالٌة :
 Salmonella sppو E.coliوEnterobacter cloacaeو  Staphylococcus aureusو
 Citrobacter frundiiو  Strepococcus spp.اظهرت هذه العزالت تباٌنا فً نسب العزل الكلً
بٌن المفاقس الثالث وكذلك تباٌنا فً نسبة العزل لكل نوع وجاء المفقس رقم ( )3بالمرتبة االولى من
حٌث نسبة العزل ( )%19.41فٌما حل المفقس رقم ( )2بالمرتبة الثانٌة ومن ثم مفقس رقم ( )1بالمرتبة
الثالثة وبالنسب ( )%1..4و( )%11.11على التوالً.
من مالحظة نسب الكلٌة للفقس ٌظهر ان المفقس رقم() 1سجل اعلى نسبة فقس كلً بنسبة ٌ %41لٌه
مفقس رقم ( )1بنسبة %71ثم مفقس رقم ( ).بنسبة, %17ومن حساب النسبة الكلٌة للبٌض المخصب
الفاقس hatch of fertileللمفاقس الثالثة (وهً الصورة االكثر دقة للتقٌٌم ) فقد كان المفقس رقم ()1
االعلى بنسب ( )%78وٌلٌه المفقس رقم( )1ثم المفقس رقم( ).بنسب  % 17و %77على التوالً وقد
ٌعزى السبب الختالف هذه النسب فً المفاقس الثالثة الى اختالف نسبة التلوث الجرثومً المسجلة فً
تلك المفاقس وتاثٌرها على نسب الفقس.

Bacteriological study to measure the degree of bacterial
contamination and its impact on the proportion of hatching
for a number of local hatcheries in Baghdad
Alaa Abdul Aziz Jameela Radhee AL-Shweely
Al-Qadissiya Uni., Vet.Med.Coll
Abstract:
Samples were collected from three hatcheries in the city of Baghdad was
chosen at random, for period 3\2005-9\2005,and included samples of the egg
shells and paper pads and swabs from the transport vehicles and cloacal swabs
from newly chicks for each of the three hatcheries the results were isolation the
following bacteria :Salmonella spp ,E.coli, Staphylococcus aureus, Strept.spp.,
Enterobacter cloacae and Citrobacter freundii.
These isolates showed a variation in the proportion of total isolation between
the three hatcheries, as well as variation in the proportion of each type.
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The hatchery no.(3) was the first in terms of the proportion of total
isolation(14,91%),while hatchery no.2 came the second place and then hatchery
no.1 at third at the rates of isolation equal to (13,9%),(11,27%) respectively.
Rates of total hatchability shows that hatchery No. (2) record the highest
percentage of total hatchability by 91%, followed by hatchery No. (1), by 87%,
then the hatchery No. (3) by 78%, but from the view of hatch of fertile,(which is
more accurate for evaluation) the hatchery No.1 was at higher percentage of
(80%) , followed by hatchery No.(2)with percent equal to 76% and hatchery No.
(1) with percent equal to 68%, the reason for the differences of these ratios in the
three hatcheries may be attributed to different proportion of bacterial
contamination and its impact on these hatcheries.
المقدمة:
ٌعد بٌض التفقٌس المنتج من دجاج االمهات
احد مصادر التلوث الجرثومً للمفاقس بضمنها
الجراثٌم الملوثة لقشرة البٌض والتً تخترقها
لتساهم فً نشر الجراثٌم (, ) 1هذه الجراثٌم لها
القابلٌة على البقاء لفترة طوٌلة فً المفاقس
فضال عن تلوٌثها الوسادات الورقٌة وصنادٌق
النقل وعربات النقل(,)1وٌظهر انه من الصعب
القضاء التام على تلك االحٌاء نهائٌا اال انه ال
ٌعنً هذا عدم اللجؤ الى اإلجراءات التً تحد او
تقلل من التلوث المٌكروبً فً حقول ومفاقس
البٌض.
لقد اثبت بعض الباحثٌن القدرة العالٌة لبعض
الجراثٌم ومنها السالمونٌال على االختراق
السرٌع لقشرة البٌض (  , ) .وعند حضانة
البٌض الملوث فان تلك الجراثٌم ٌمكن ان
تصٌب االجنة الغٌر مصابة اثناء الفقس (,)9
كما بٌن الباحث  Baileyوجماعته()5(,)1441
بان عملٌة تفقٌس بٌضة ملوثة واحدة ٌمكن ان
ٌسبب انتشار السالمونٌال الى اغلب االفراخ فً
المفقسة خصوصا لو كانت التهوٌة المستعملة فً
المفقسات ردٌئة وسجل الباحث ( Harry
(6),(1964ان نسبة  %7-8.5من البٌض
المنتج من امهات سلٌمة ٌحتوي على جراثٌم
 E.coliوان الدجاج المصاب بهذه البكتٌرٌا
بصورة تجرٌبٌة كان فٌها نسبة تلوث البٌض
بهذه الجرثومة هو  , %17وقد عزل الباحث

 Northcuttوجماعته ( )1(, )1889جراثٌم
coliform bacteria and Pseudomonads
من أسطح معدات البٌض ومستلزماته ,كما وتعد
جراثٌم المكورات العنقودٌة من المسببات
المرضٌة التً بامكانها قتل اجنة االفراخ نتٌجة
النزوفات الحاصلة فً االعضاء الداخلٌة والتً
تاتً من امهات ذات مباٌض مصابة بالمكورات
العنقودٌة)  , )7كما تعد المكورات السبحٌة من
احدى مكونات الفلورا المعوٌة وممكن ان تلوث
البٌض المنتج ),(9واشار الباحثان Hefnawy
 )18( ,(1990( and Sabah,الى مقدرة
جراثٌم  Strept. faecalisعلى احداث حالة
التسمم الدموي وظهور عقٌدات متجبنة فً الكبد
للدجاج المصاب تجرٌبٌا عن طرٌق الفم.
ان معٌار نجاح اي مفقس ٌعتمد على عدد
االفراخ المفقسة والتً تصنف كدرجة أولى او
ثانٌة وهذا العدد ٌعبر عنه كنسبة مئوٌة باحتساب
عدد البٌض الكلً وعدد االفراخ الفاقسة عنه
وهو ماٌصطلح علٌه بنسبة الفقس الكلٌة
 hatchabilityوهناك عوامل عدٌدة تؤثر علٌها
منها التلوث الجرثومً اما مصطلح نسبة فقس
البٌض المخصب فهو مؤشر صحة كل من
المزرعة والمفقس والمتمثلة بدرجة خصوبة
االباء وتاثٌراتها وتاثٌر التلوث الجرثومً على
البٌض المخصب من حٌث تقلٌل نسب االفراخ
الناتجة(.)11
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المواد وطرائق العمل:
-1جمع العينات:
تم جمع عٌنات من قشرة البٌض  ,الوسادات
الورقٌة المستعملة كأرضٌة لصنادٌق النقل
,عربات النقل ومسحات مخرجٌه ألفراخ الفاقسة
 ,جمعت هذه العٌنات من ثالثة مفاقس محلٌة فً
بغداد تم اختٌارها بصورة عشوائٌة .
-2األوساط الزرعية المستخدمة:
 – Aأوساط العزل األولً :وتضمنت األوساط
الغذائٌة االعتٌادٌة  Nutrient agarو Brain
heart infusion
 - Bاألوساط االنتخابٌة والتفرٌقٌة وتضمنت:
MacConkeys agar
Blood agar
Salmonella-shigella agar
)Eosin methylene blue(EMB
)Mannitol salt agar (MSA
)Brilliant green agar(BGA
Selenite broth
 – 3االختبارات الكيموحيوية :
شخصت العزالت البكتٌرٌة باستعمال
االختبارات الكٌموحٌوٌة وفقا لما جاء به
الباحثان )11(144. Barrow and felthem
-4العزالت البكتيرية :
تم زرع العٌنات بعد نقلها مباشرة إلى
المختبر بظروف معقمة .تم الكشف عن وجود
جراثٌم السالمونٌال  Salmonellaبأخذ  5غم
من قشرة البٌض ووضعت فً  45مل من ماء
الببتون كما تم تقطٌع الورق المأخوذ من
أرضٌات صنادٌق النقل بواسطة مقص
ووضعت فً  500مل من ماء الببتون وحضنت
بدرجة  37م لمدة ( )24ساعة,بعدها نقل 0.5
مل من كل نموذج إلى وسط Selenite broth
وحضنت بدرجة 41م 5لمدة ( )24ساعة ثم
زرعت على وســـــــــــــط Brilliant green
 agarو  Salmonella-shigella agarكذلك
تم عزل جراثٌم العصٌات القولونٌة
على
Esherichia
coli
وسطً MacConkey agarو Eosin
 Methylene Blueوعزلت المكورات
Staphylococcusعلى
العنقودٌة
وسطً Blood agarو Mannitol Salt
 ,Agarوتم استخدام وسطً, Blood agar
لعزل جراثٌم  Sterptococcusوتم اجراء
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الفحوصات الكٌموحٌوٌة لتأكٌد التشخٌص فٌما
أرسلت العزالت المشكوك بها إلى مختبر
الصحة المركزي وتم تشخٌصها على انها
 Enterobacter cloacaeو Citrobacter
. frundii

النتائج:
تم اختٌار ثالثة مفاقس عشوائٌة من ضواحً
مدٌنة بغداد لقٌاس درجة التلوث الجرثومً
للفترة من  2005/9- 2005/3وكانت النتائج
كالتالً :
اخذت عٌنات من كل مفقس والتً شملت
قشرة البٌض والوسادات الورقٌة المستعملة
لصنادٌق النقل ومسحات من عربات النقل
ومسحات مخرجٌة وتم عزل انواع متعددة من
الجراثٌم اذ شملت االجناس التالٌة :
و
 Salmonella sppو E.coli
 Staphylococcus aureusو Strept.sppو
 Enterobacter cloacaeو Citrobacter
frundii
وحسب ماموضح فً الجداول  3,2 , 1فٌما
اهملت نتائج بقٌة انواع الجراثٌم التً تم عزلها
بشكل Mixed infection
اظهرت نتائج العزل البكتٌري للمفقس رقم
( )1ان جرثومة العصٌات القولونٌة E.coli
سجلت النسبة االعلى بٌن بقٌة الجراثٌم التً تم
عزلها بنسبة (, )25%تلتها جرثومة السالمونٌال
 Salmonellaبنسبة ( )21.1%ثم جرثومة
المكورات العنقودٌة الذهبٌة Staphylococcus
 aureusوبنسبة (, )11.6%اما فً المفقس رقم
( )2فقد تقاربت نسبة العزل البكتٌري بٌن
جرثومة  E.coliو السالمونٌال وكانت ()24%
و( )24.6%على التوالً كما حلت جرثومة
المكورات العنقودٌة بالمرتبة الثالثة وبنسبة
( )12%وبالنسبة للمفقس رقم ( )3فقد جاءت
جرثومة السالمونٌال بالمرتبة االولى وبنسبة
E.coli
( )31.6%تلتها جرثومة
وبنسبة( )27%و جاءت جرثومة المكورات
العنقودٌة بالمرتبة الثالثة وبنسبة ( ,)16.1%اما
جرثومة  Enterobacter cloacaeفقد جاءت
بالمرتبة الرابعة فً المفاقس الثالثه وسجلت
اعلى نسبة عزل لها فً المفقس رقم ( )1حٌث
بلغت  1.1%و 7%و  9.5%على التوالً,
وأتت جرثومة Citrobacter frundii
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مفقس رقم ( )1لكن تم عزلها من مفقس رقم
( )1و ( ).وبنسب() 7.11%و()1.57%
على التوالً ,واظهرت نتائج البحث تفاوت فً
نسب عزل الجراثٌم حسب نوع العٌنة المعزوله
منها ولكل مفقس وحسب الجداول ( )1-2-3

بالمرتبة الخامسة من نسب العزل الكلٌة وسجلت
اعلى نسبة  %1.84فً المفقس رقم ( )3ثم
المفقس رقم ( )1ثم المفقس رقم ( )1بنسبة
 %1.77 ,% ....على التوالً ,بٌنما لم ٌتم
عزل جرثومة  Streptococcus. ssp.من

جدول رقم ( )1يوضح نوع واعداد العينات ونسبها المئوية واعداد الجراثيم وانواعها المعزولة في
المفقس رقم ()1
التسلسل

الجراثٌم المعزولة

1

salmonella
spp
E.coli
Staph auraus
Enterobacter
cloacae

2
3
4

Citrobacter
5
frundii
Strept.spp. 7

قشرة البٌض
100عٌنة

عربات النقل
 10عٌنات

الوسادات
الورقٌة
 20عٌنة

العدد

النسبة
المئوٌة
13%

5

23
9
2

23%
9.0%
2%

4
2
0

20%
1%
0%

2

2%

0

0%

0

.

%15

8

13

.

3%

مسحات
مخرجٌة
50عٌنة

العدد

النسبة
المئوٌة
60%

14
13
1
2

مجموع العٌنات الكلٌة
( )178عٌنه

العدد

النسبة
المئوٌة
28%

العدد
الكلً
38

العدد

النسبة
المئوٌة
25%

21.1%

6

26%
2%
4%

45
21
4

25%
11.6%
2.2%

5
9
0

50%
90%
0%

.

1.66%

0%

8.5 % 1

11

7.11%

8%

10%

5

النسبة المئوٌة
الكلٌة

جدول ( )2يوضح نوع واعداد العينات ونسبها المئوية واعداد الجراثيم وانواعها المعزولة في المفقس
رقم ()2
التسلسل

الجراثٌم المعزولة

قشرة البٌض
70عٌنة

العدد

النسبة
المئوٌة
45%

3

2

E.coli

18.5% 13

6

30%

2

20%

3

Staph auraus

15.7% 11

0

0%

4

40%

3

4

Enterobacter
cloacae

7.1%

1

5%

0

0%

3

6%

5

Citrobacter
frundii

2.85% 2

2

2%

1

1%

0

0%

1

النسبة
العدد
المئوٌة
21.4% 15 salmonella
spp

الوسادات
الورقٌة
 20عٌنة

عربات النقل
 10عٌنات

مسحات
مخرجٌة
50عٌنة

5

9

00

مجموع العٌنات
الكلٌة ( )158عٌنة

العدد

النسبة
المئوٌة
20%

العدد
الكلً
37

النسبة
المئوٌة
24.6%

العدد

النسبة
المئوٌة
30%

10

36

24%

15

30%

12%

6%

18

6%

9
5
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جدول رقم ( )3يوضح نوع واعداد العينات ونسبها المئوية واعداد الجراثيم وانواعها المعزولة في
المفقس رقم ()3
التسلسل

الجراثٌم المعزولة

1
2
3
4

salmonella spp
E.coli
Staph auraus
Enterobacter
cloacae
Citrobacter
frundii
Strept.spp

5
7

قشرة
البٌض75عٌنة

الوسادات الورقٌة
 20عٌنة

عربات النقل
 10عٌنة

العدد

النسبة
المئوٌة

العدد

النسبة
المئوٌة

العدد

النسبة
المئوٌة

مسحات مجموع العٌنات
مخرجٌة الكلٌة ( )155
50عٌنة
عٌنة
النسبة
النسبة العدد
العدد
المئوٌة
المئوٌة الكلً
31.6%
27%
17.1%
4.5%

الكلٌة

30
19
13
1

40%
25.3%
17.3%
1.3%

10
7
1
0

50%
35%
5%
0%

4
6
6
1

40%
60%
60%
1%

15
10
5
5

30%
20%
6%
10%

7

9.3%

1

1%

0

0%

.

7%

7.09% 11

1.75% 1

8

8%

8

8%

.

7%

..11% 5

وٌظهر من نتائج جدول رقم ( )9ان اعلى
نسبة عزل للجراثٌم المختلفة قد سجلت فً
المفقس رقم ( )3بنسبة  %19.4من ناحٌة
العزل الجرثومً الكلٌةٌ ,لٌه المفقس رقم رقم
( )2بنسبة %1..4ومن ثم المفقس رقم ()1
بنسبة , %11.1كما ظهر ان الجراثٌم االكثر
امراضٌة وضراوة للدواجن وهً االنواع
Salmonella, E.coli, Staphylococcus
قد سجلت فً المفقس رقم ().بنسبة19.4%

49
42
25
7

ٌلٌه مفقس رقم( 18.1% )1ثم مفقسس رقسم ()1
بنسبة  , 14.1%اما المعدل الكلً لنسسب عسزل
السالمونٌال فً المفساقس الثالثسة فكسان %15.17
تلتهسسا جسسراثٌم العصسسٌات القولونٌسسة  %15...ثسسم
جسسسراثٌم المكسسسورات العنقودٌسسسة  %1..1.تلتهسسسا
جسسسسسراثٌم  Enterobacterبنسسسسسسبة %4.23ثسسسسسم
 Citrobacterبنسسسسسسسسسسسسسبة %4.02وجسسسسسسسسسسسسراثٌم
 Streptococcusبنسسسسبة %4.66للمفقسسسس رقسسسم
. ).
()1و(

جدول رقم( )4يوضحح نسح العحزل الكليحة لكحل االنحواع الجرثوميحة فحي كحل مفقحس ونسحبة العحزل الكليحة
للجراثيم المرضية المهمة
معسسسسدل نسسسسسب العسسسسزل
الكلٌسسسسسسسسسسة لالنسسسسسسسسسسواع
الجرثومٌسسسسة للمفسسسساقس
الثالثة

المفقس

نسب العزل الكلٌة

نسبة العزل الكلٌة
للجراثٌم عالٌة
الضراوة
salmonella spp.
E.coli Staph .

النوع البكتٌري

1

11.1%

14.1%

salmonella spp

15.17%

2

1..4%

18.1%

E.coli

15...%

3

19.4%

19.4%

Staph auraus

1..1.%

Enterobacter

4.23%

Citrobacter

4.02%

Strept.spp

4.66%

رقم ( )1النسبة األعلىٌ %91لٌه المفقس رقم
( %87,)1ثم المفقس رقم ( %78,).وتم

ومن حساب نسبة الفقس الكلٌة لالفراخ
 hatchabilityللمفاقس الثالث سجل المفقس
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كل مفقس فوجد ان المفقس رقم (  )1هو األعلى
نسبةٌ %80,لٌه المفقس رقم (%76 ,)1ثم
المفقس رقم ( %68,).وكما هو موضح فً
(.)5
رقم
الجدول

األخذ بنظر االعتبار نسبة البٌض الفاقس الى
نسبة البٌض المخصب  hatch of fertileوهً
الصورة االدق لمعرفة كفاءة عمل المزرعة
والمفقس من حٌث كفاءة القطعان ودرجة
خصوبتها ومدى التلوث الجرثومً وتأثٌره على
عملٌات تطور االجنة ونسب الفقس التً سجلها

جدول ( )5نسبة البيض المخص الفاقس ونسبة الفقس الكلية للمفاقس الثالثه
المفقس
1
1
.

النسبة الكلٌة للفقس
hatchability
%87
%91
%78

المناقشة:
ٌحدث التلوث الجرثومً فً المفاقس نتٌجة
لعدة عوامل منها اهمال التعقٌم وظروف الخزن
السٌئ للبٌض ومستوٌات الرطوبة خالل فترة
الحضن اضافة الى حضن البٌض ذو القشرة
الملوثة مع البٌض النظٌف( ) 1.باالضافة الى
مدى سالمة مصدر البٌض ومدى تطبٌق
اجراءت السٌطرة وٌعتبر التلوث الجرثومً
للمفاقس هو العامل االساسً فً ارتفاع نسب
الهالكات بٌن االفراخ الفاقسة اضافة الى ارتفاع
نسب االصابة بالتهاب السرة وكٌس المح
( )14اظهرت النتائج ان جرثومة السالمونٌال
عزلت بنسبة ()31.6%( )24.6%()21.1%
من المفقس رقم ( ) 1والمفقس رقم ()1
والمفقس رقم ().على التوالً حٌث تعد جرثومة
السالمونٌال من المسببات الرئٌسٌة لتلوث
المفاقس اذ سجلت بنسب عالٌة فً المفاقس
الثالث وقد اثبتت بحوث ودراسات عدٌدة التلوث
العالً للمفاقس بالسالمونٌال اذ سجل الباحث
Cox,وجماعته  ) 1 ((1990),نسبة ()71%
من نسبة التلوث بالسالمونٌال وبٌن ان قشرة
البٌض هً المصدر الرئٌسً فً انتشار
السالمونٌال فً المفاقس وخالل دراسة أجراها
الباحث Casonوجماعته )15( )1449( ,وجد
ان نسبة الفقس لـ ( )86%من البٌض
التلوث
المخصب قد تاثرت نتٌجة
بالسالمونٌال وطبقا لـلباحثٌن Friend, and
 ) 16( )1444(Franson ,فان
جرثومة السالمونٌال لها القدرة على البقاء فً
المفاقس لمدة  5 -4سنوات.

النسبة الكلٌة للبٌض المخصب الفاقس
Hatch of fertile
%80
%76
%68

وقد عزلت جرثومة  E.coliبنسبة ( )24%
 ) 27%) )(25%من المفقس رقم () 1
والمفقس رقم ( )1والمفقس رقم ().على التوالً
وتعد من الجراثٌم المرتبطة بحدوث االصابة
بالتهاب السرة وكٌس المح الناتج من تلوث
البٌض المخصب الفاقس بهذة البكترٌا (, ) 17
وقد سجلت هذه الجرثومة المرتبة الثانٌة من
حٌث نسبة العزل فً المفاقس الثالثه وقد وجد
الباحث  ) 18 ((1992),Lecoanet,ان نسبة
الهالكات فً اجنة البٌض المخصب الملوث بهذه
الجرثومة قد سجلت نسبة  % 20- 15اضافة
الى نسبة  % 20-10من الهالكات فً االفراخ
الباحث
الحظ
فٌما
حدٌثا
الفاقسة
 ) 19 (,) 1444(Montgomeryانخفاض
نسبة الفقس  hatchability rateللبٌض الملوث
بهذه الجراثٌم ,من مالحظة نسب العزل لهذٌن
النوعٌن ٌبدو ان المشكلة الكبٌرة فً هذه
المفاقس هً السالمونٌال وجراثٌم العصٌات
القولونٌة ومن شبه المؤكد ان مصدر البٌض
ٌساهم مع المفقس فً زٌادة التلوث بهذٌن
النوعٌن واستمرار تواجدهما وانتشارهما .
سجلت جراثٌم المكورات العنقودٌة المرتبة
الثالثة من ناحٌة العزل بنسبة ()11.6%
( ) 16.1%( )11%من المفقس رقم () 1
والمفقس رقم ( )1والمفقس رقم ().على
التوالً ,وقد وجد الباحث ((2003),White
 ) 18ان هذه الجراثٌم من المسببات الرئٌسٌة
لهالكات االجنة واصابات التهاب السرة وكٌس
المح وتعد جراثٌم المكورات العنقودٌة من
02
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على انتاج مواد مثل C β- lactamase and
 , AmpCاما بالنسبة لجراثٌم المكورات
السبحٌة فقد عزلت من مفقسٌن فقط بنسبة
() 7.11%و( )..11%من المفقس رقم ()1
والمفقس رقم ( ).على التوالً حٌث ٌبدو انها
تصل الى البٌض عن طرٌق تلوث القشرة
ٌؤكده
ما
وهذا
الطٌور
بفضالت
الباحث  Alaboudiوجماعته ().8(,)1992
وقد سجلت حاالت من االصابة المزمنة
بالمكورات السبحٌة فً الدجاج حٌث كان ٌعانً
من التهابات فً قناة البٌض والبرٌتون مع
هالكات مستمرة ولعدة اشهر( (31)(Hinton et
 ,al,1986وٌبدوان التفاوت فً نسب عزل
الجراثٌم ٌعتمد على درجة التلوث التً ٌعانً
منها المفقس وربما المزرعة التً جاء منها
البٌض وكذلك نوع وعدد العٌنات المأخوذة.
من مالحظة نسب الفقس الكلٌة للمفاقس
الثالثة جدول رقم(ٌ )5بدو الول وهلة ان
المفقس رقم ( )1الذي سجل النسبة األعلى هو
األفضل فً التقٌٌم ٌلٌه المفقس رقم ( )1ثم
المفقس رقم ( ,).اال ان التقٌٌم االدق لمعرفة
كفاءة عمل المزرعة والمفقس من حٌث كفاءة
القطعان ودرجة خصوبتها ومدى التلوث
الجرثومً وتأثٌره على عملٌات تطور االجنة
ونسب الفقس التً سجلها كل مفقس هو من
خالل معرفة نسبة البٌض الفاقس الى نسبة
البٌض المخصب حٌث وجد ان المفقس رقم (
 )1هو االفضل وربما ٌعود السبب الى انخفاض
درجة التلوث الجرثومً ٌلٌه المفقس رقم ( )1ثم
المفقس رقم ( ,) .ولما كان مصدر البٌض
والمفقس ٌلعبان دورا مهما فً زٌادة التلوث
الجرثومً واستمرار البقاء واالنتشار لتلك
الجراثٌم مما ٌشكل مشكلة حقٌقٌة لها اثار
اقتصادٌة وصحٌة ال ٌمكن غض النظر عنها لذا
ٌجب بذل الجهود الصحٌة المستمرة والتنسٌق
ما بٌن المفقس ومصدر البٌض للحد من هذه
المشكلة.

االحٌاء الدقٌقة واسعة االنتشار فً كل مكان
حٌث تسبب حاالت مرضٌة كثٌرة منها التهاب
السرة خراجات القدم اصابات دموٌة تنخرات
فً الكبد وهالكات االجنة بالتالً انخفاض نسب
الفقس وانتشار االصابة ( ) 11.18وسجلت فً
هذه الدراسة المرتبة الثالثة فً العزل وهً
تساهم فً استمرار مشاكل المفاقس بإنتاج أفراخ
تعانً مشاكل صحٌة.
Enterobacter
اما بالنسبة لجراثٌم
 cloacaeفقد عزلت بنسبة (,) 7%(,) 1.1%
( ) 9.5%من المفقس رقم ( ) 1والمفقس رقم
( )1والمفقس رقم ().على التوالً وٌبدو انها
تستوطن امعاء الدجاج من غٌر ان تسبب أي
مشكلة ظاهرة وقد عزل الباحثان Edema and
 ,(22) ,(1887( Atayese,هذه الجرثومة من
بٌض المائدة و هناك اهتمام متزاٌد حول هذه
الجرثومة واهمٌتها بالنسبة لالنسان وتواجدها
فً المستشفٌات حٌث سجلت حاالت فً احدى
الدراسات من تجرثم الدم  septicemiaبلغت
نسبة  %5ونسبة  %9من التهاب الرئة و%18
التهاب البرٌتون ما بعد العملٌات الجراحٌة فً
وقد تم عزل جراثٌم
االنسان() 1.،19،15
( )%1.77
Citrobacterبنسبة
 ) %1.84( , )%....(,من المفقس رقم () 1
والمفقس رقم ( )1والمفقس رقم ().على التوالً
وتعد جراثٌم  Citrobacter frundiiوٌبدو
انها وصلت الى البٌض او المفقس عن طرٌق
التلوث  ,وهً من العوامل المرضٌة االنتهازٌة
فً االنسان فقد سجلت حاالت من التهاب
السحاٌا وخراجات الدماغ الولٌدٌة neonatal
 )17( meningitis and brain abscessوقد
تصٌب االشخاص الذٌن ٌعانون من مشاكل
الضعف المناعً(, )11وربما تعد من الجراثٌم
ذات االهمٌة الكبٌرة فً نقل المقاومة الدوائٌة
لجراثٌم اكثر خطورة حٌث ٌبدو ان معظم
العزالت تمتلك مقاومة متعددة للعدٌد من
المضادات الحٌاتٌة مثل السفالوسبورٌنات
باجٌالها الجدٌدة( )17،14والبنسلٌنات لمقدرتها
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