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  ةالخالص

استهدف البحث تقیم مستوى التلوث البكتیري لذبائح الدجاج المنتجة في بعض مجازر مدینة بغداد المتعاقدة 

ن ومعدات التحضیر وایدي العاملین فیها قبل واثناء العمل ئمع وزارة الزراعة فضال عن دراسة مستوى التلوث لمكا

ة مجازر مختلفة السعة الجزریة ومن اكثر حیث تم اخذ عینات مع تسع2001-2002خالل فصل الصیف لعامي 

من زیادة مفاجئة لتقدیر اعداد البكتریا الهوائیة الكلیة واعداد بكتریا القولون كمؤشرین لمستوى التلوث البكتیري في 

  - :وقد بنیت النتائج مایلي.هذه المجازر

كتریا القولون على سطح الذبائح بعد سجلت مجزرة البیادر ادنى مستوى العداد البكتریا الهوائیة الكلیة واعداد ب

مستوى التلوث البكتیري على اسطح المكائن zعملیة نزع الریش وازالة االحشاء والتبرید فضال عن انخفاض 

جزرة الدورة اكثر المجازر تلویثا للذبائح خالل سیر عملیات الذبح مفي حین كانت ,والمعدات وایدي العاملین

ت اعداد البكتریا منخفضة نسبیا في ماءالسمط والتبرید مقارنة مع الحدود المسموح وفي نفس الوقت كان,والتحضیر 

وكانت مجزرة الرافدین االكثر تلوثا بالبكتریا قبل البدء بالعمل مما یدل على عدم اهتمامها بالنظافة على عكس .بها

ومعداتها قبل العمل وكانت مجزرة الحریة االكثر نظافة وذلك النخفاض مستوى التلوث البكتیري في مكائنها 

  .معدالت التلوث البكتیري في بقیة المجازر المدروسة معتدلة نسبیا
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the bacterial contamination of chicken  

carcasses produced from some local slaughterhouses in Baghdad which had contract 
with the Ministry of Agriculture . Samples from machin , apparatus and worker hands 
for bacterial count were also studed befor and through processing work during summer 
2001 and 2002 . Samples from nine different capacity slaughterhouses and from more 
than one visit for each to estimating total bacterial count ( TBC ) and coliform count ( 
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CC ) as an indicators for bacterial contamination . Data obtained revealed the following 
results :

Al-Biader slaughterhouse produced chicken  carcasses with low TBC and CC after 
picking , eviscerating and chilling also TBC and CC were low on machines ,  apparatus 
and worker hands samples . Whereas Al-Doura slaughterhouse had the highest level of 
contamination through processing steps . In the mean time TBC were low in scalding 
and chilling water samples compared with standerds . Al- Rafidain slaughterhouse had 
the highest bacterial contamination befor working which indicated poor cleaning 
proceder applied , in the opposite of Al-Hurria slaughterhouse which had the lowest 
bacterial count on the surface of its machines and apparatus befor working . The level of 
bacterial contamination were relatively rare at the other slaughterhouses . 

  

  المقدمة 

أدت زیادة الطلب على لحم الدجاج عالمیًا ومحلیا ومارافقها من تطور وتنوع في المنتجات المصنعة منة الى 

 Integrated Poultry(زیادة مشاریع انتاج الدجاج وتحولها الى مشاریع أو مؤسسات متكاملة االنتاج 

Operation ( مما تطلب توفیر اعداد كبیرة من المجازر المتطورة ذات التقنیات الحدیثة والمؤهلة لتحضیر

وقد ساهمت وزارة الزراعة العراقیة في دعم مشاریع االنتاج الخاصة بانتاج ,الكمیات الضخمة من لحم الدجاج 

تلزماتها من االشراف العلمي والخبرات الصحیة إضافة الى الطیور الداجنة محلیًا ومن ضمنها المجازر وأمدتها بمس

دعمها بالعدید من المواد و المطهرات الصحیة ذلك ان لحم الدجاج من االغذیة سریعة التلف اذا ما حفظت او 

لوجود اعداد وانواع من االحیاء المجهریة على سطح الذبائح المنظفة و الجاهزة (1)خزنت بظروف غیر جیدة 

وان اعداد هذه االحیاء تختلف تبعا لعوامل عدیدة یأتي في مقدمتها ) 2(ك بعد عملیات التحضیر مباشرةلالستهال

جزرة ومدى االلتزام بتطبیق المواصفات الصحیة اثناء عملیات النقل والتداول مدقة اجراء عملیات التحضیر في ال

وقد وجد ) 3(و النظافة الشخصیة العاملین اضافة الى مستوىالنظافة العامة للمجزرة وخطوات عملیات التحضیر 

حیاء المجهریة ان عملیة ازالة االحشاء الداخلیة من اكثر عملیات التحضیر اسهامًا في نشر التلوث باال)4(العبیدي 

ان اعداد البكتریا ) 5(وزمالءه  Berrangعلى سطح الذبائح وخاصة البكتریا المرضیة المعویة في حین بین 

كما ,تكون في اعلى مستوى لها على سطح الذبائح بعد عملیة نزع الریشالقولون ة واعداد بكتریاالهوائیة الكلی

تتباین اعداد االحیاء المجهریة الملوثة للذبائح اثناء عملیات التحضیر في المجزرة تبعاً لتباین معدات ومواد 

دة اعداد االحیاء المجهریة في ذبائح ویسهم ارتفاع درجة الحرارة داخل مجازر التحضیر في زیا, )6(التحضیر 

لذا یهدف البحث دراسة مستوى تلوث ذبائح الدجاج المنتجة من عدد من ,)7(الدجاج والمنتجات المصنعة منها

خالل تقدیر اعداد البكتریا الكلیة واعداد بكتریا القولون التي تعد من المجازر المحلیة التابعة لمحافظة  بغداد  من

ري على سطح الذبائح خالل عملیات التحضیر یدلة المایكروبیة المهمة لقیاس شدة التلوث البكتالمؤشرات واال

  .2002و2001يالرئیسة اضافة الى دراسة مستوى التلوث للمجزرة وخطوط االنتاج خالل فصل الصیف لعام

  

  

  

  

  

  

  المواد وطرق العمل 
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عة ضمن الرقعة الجغرافیة لمدینة  بغداد خالل جازر المتعاقدة مع وزارة الزراماجري البحث في عدد من ال

هدف تحدید مستوى تلوث لحم الدجاج المنتج منها  وتحدید مشاكلها ب2001و 2002فصل الصیف  لعامي 

  .من أجل  رفع مستواها الصحي و النوعي ةالصحی

  :المجازر  

زارة الزراعة والتي تقع ضمن الرقعة المتعاقدة مع و ) مجازر 9(جازر متم اجراء عدة زیارات مفاجئة لعدد من ال

و الدورة والبركة و الرافدین و جمیلة والطارمیة وهذه  بغداد و هي الرشید والحریة والسلیل والبیادرةالجغرافیة لمدین

المجازرمتباینة في سعتها الجزریة حیث تم اخذ عینات في كل زیارة بهیئة مسحات بكتیریة من سطح ذبائح الدجاج 

المجازر في حین لم تسنح الفرصة اال ألخذ مسحات من هعملیات الذبح و التنظیف من عدد من هذاثناء سیر

  .المكائن والمعدات المستخدمة في الذبح والتنظیف من القسم االخرقبل البدء بعملیات التحضیر

  : اخذ العینات 

/ ذبیحة 15( داخلیة و التبرید اختیرت خمسة ذبائح عشوائیًا من بعد عملیات نزع الریش وازالة االحشاء ال

من 2سم1خالل سیر عملیات الذبح و التنظیف وذلك بمسحلتقدیر مستوى التلوث البكتیري لها) زیارة / مجزرة 

مل 10ومباشرة انزلت الممسحة في قنینة تحوي ) Sterile Swab(سطح عضلة الصدر بواسطة الممسحة المعقمة 

من باطن 2سم1دوات فتم اخذها بمسحاالمن أیدي العاملین واسطح المعدات و من ماء البیتون المعقم اما عینات 

من معدات نزع الریش وازالة االحشاء الداخلیة ومن احواض ماء التبرید   2سم1كف ایدي العاملین ومن على 

نات الى فضًال عن اخذ عینات من ماء احواض السمط و ماء احواض التبرید باستخدام قناني معقمة ونقلت هذ العی

  .الزمة وتمت عملیة الزرع البكتیريلحیث اجریت علیها التخافیف العشریة ا.المختبر خالل مدة التتجاوز الساعة

  :الفحوصات البكتیریة

بعد اجراء التخافیف العشریة المطلوبة للعینات تمت عملیة الزرع البكتیري وذلك بتقدیر اعداد البكتریا الهوائیة 

Total Aerobicالكلیة  Countوعلى وسطNutrient agar   وتقدیر اعداد بكتریا القولونColiform Count

وجرى عّد المستعمرات .)McCance  )8و   Harriganوحسب ما ذكر Conkey agarMacوعلى وسط 

  .ساعة وضربت في مقلوب التخفیف الستخراج اعداد البكتریا48النامیة على الوسطین بعد 

  : التحلیل اإلحصائي 

وجرى مقارنة المتوسطات باختبار دنكن ,CRD)( تم تحلیل البیانات وفق تجربة التصمیم العشوائي الكامل 

  .)SAS)9متعدد المدیات وباستخدام التحلیل االحصائي الجاهز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النتائج 

  :إعداد البكتریا على سطح الذبائح 
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في اعداد البكتریا الهوائیة الكلیة و اعداد بكتریا ) p<0.01(وجود تباین كبیر ومعنوي ) 1(یتضح من الجداول 

القولون على سطح ذبائح الدجاج بعد عملیات نزع الریش و ازالة االحشاء الداخلیة و كذلك بعد عملیة التبرید مابین 

لذبائح خمسة مجازر هي الرشید والحریة و السلیل و البیادر و الدورة حیث كانت مجزرة الدورة اكثر المجازر تلویثاً 

310× 1.8  و 510× 10.8و 410× 3.9الدجاج اذ بلغ عدد البكتریا الهوائیة الكلیة على سطح الذبائح

من سطح الذبائح بعد نزع الریش وازالة االحشاء وبعد التبرید على التوالي و بفارق عالي  المعنویة عن 2سم/خلیة

ریا الهوائیة الكلیة مرتفعة على سطح الذبائح بعد عملیة بقیة المجازر ماعدا مجزرة السلیل حیث كانت اعداد البكت

من سطح الذبحة وفي نفس الوقت فان اعداد بكتریا القولون 2سم/خلیة410×8.5نزع الریش اذ بلغت اعدادها 

كانت متفوقة معنویا على سطح الذبائح في مجزرة الدورة و خالل عملیات التحضیر المدروسة ولم تختلف عنها 

رة السلیل وفي الذبائح بعد نزع الریش فقط وكانت شدة التلوث البكتیري اقل في بقیة المجازر وسجلت معنویا مجز 

 105و210×6.0مجزرة البیادر ادنى مستوى العداد البكتریا الهوائیة الكلیة واعداد بكتریا القولون اذ بلغت اعدادها

من سطح الذبائح بعد ازالة االحشاء 2سم/یةخل234و310  ×8.7من سطح الذبائح بعد نزع الریش و 2سم/خلیة

  .من سطح الذبائح بعد التبرید و على التوالي 2سم/خلیة  112و 210×15.4  الداخلیة و 

  

  یرضإعداد البكتریا الهوائیة وبكتریا القولون على سطح الذبائح اثناء عملیات التح) 1(جدول 

  بعد التبرید  ازالة االحشاءبعد   بعد نزع الریش  األحیاء المجهریة  اسم المجزرة

البكتریا الهوائیة الكلیة بكتریا   الرشید

  القولون

4.1  *B  310  

266ab  

7.4  *AB 510  

b 374  

2.7 *E 210  

c 195  

البكتریا الهوائیة الكلیة بكتریا   الحریة

  القولون

3.6*310B  

b 226  

6.9 *410  C  

c 298  

1Q.9*B 2 10  

bc 217  

لهوائیة الكلیة بكتریا البكتریا ا  السلیل

  القولون

8.5 *4 10   A  

a 297  

4.2 *B 5 10  

b 38  

3.3*310B  

b 224  

البكتریا الهوائیة الكلیة بكتریا   البیادر

  القولون

6.0 *C 2 10  

c 105  

8.7 *D 3 10  

d 234  

154  *C 2 10  

d 112  

البكتریا الهوائیة الكلیة بكتریا   الدورة

  القولون

3.9 *A 4 10  

a 289  

1Q.8 *A 5 10  

a 425  

8.1 *A 310  

a 286  

  (P<0.01)االحرف الكبیر المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروقات معنویة

  (P<0.01)االحرف الصغیر المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروقات معنویة

  

  :اعداد البكتریا في ماء احواض السمط والتبرید 

ریا الهوائیة الكلیة واعداد بكتریا القولون في ماء احواض السمط وماء احواض التبرید في مجازر اعداد البكت

في معدالت اعداد (P<0.01)حیث نجد تباین معنوي 0)2(الرشید والحریة والسلیل والبیادر والدور موضحة بالجدول

مل من ماء /خلیة138و   103×3.5فت البكتریا الهوائیة واعداد بكتریا القولون في ماء سمط مجزرة السلیل بل

السمط على التوالي وبفارق عالي المعنویة عن بقیة المجازر ذلك ان اعتماد هذه المجزرة على ماء سمط بدرجة 

في بقیة المجازر فضال عن عدم تغییر ماء احواض 0م60مقارنة ب " م55حرارةمنخفضة نسبیا حیث كانت 

وكان مستوى تلوث ماء احواض التبرید في هذه المجزرة قد سجل 0بالملوثاتالسمط مما یسبب في زیادة امتالءه

  .0م15ایضا مقارنة ببقیة المجازر بسبب ارتفاع درجة حرارة الماء التي لم تنخفض عن (P<0.01)ارتفاعا معنویا
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4.1تریا القولون غ عدد البكتریا الهوائیة الكلیة وبكلسجلت مجزرة البیادر ادنى مستوى للتلوث البكتیري اذا ب

مل من ماء السمط على التوالي كما سجلت هذه المجزرة ادنى مستوى العداد البكتریا الهوائیة /خلیة 56و 101×

مل على التوالي ولوحظ ان سبب ذلك / خلیة199و  310×2.1و بكتریا القولون في ماء احواض التبرید اذ بلغت 

ة الصغیرة نسبیا في تطبیق الظروف الصحیة في العمل وضبط عالي لحرارة یعود الى الدقة الكبیرة في هذه المجزر 

ماء احواض السمط والتبرید اضافة الى الغسل المستمر للذبائح بطریقة الرش الیدوي والتجدید المستمر  لماء  

  .ر   و كانت  اعداد  المجامیع  البكتیریة  معدلة  نسبیا  في  بقیة  المجاز ,احواض  السمط  و التبرید

  

  إعداد البكتریا الكلیة و بكتریا القولون في ماء أحواض السمط والتبرید) 2(جدول 

  ماء التبرید  ماء السمط  اسم المجزرة

  بكتریا القولون  اعدادالبكتریا الهوائیة  بكتریا القولون  اعدادالبكتریا الهوائیه  

  b  b79  410* 2.7  b  b245    102*6.4  الرشید

  الحریة
210*2.9  b  a112  310*5.4   c  c208  

  السلیل
310*3.5     a  a138  ab 410*6.9  b259  

  البیادر
110*4.1     c  c 56  310*2.1    d  c199  

  الدورة
210*2.8    b  b72  5 10*3.8   a  a283  

  (p<0.01)االحرف الصغیرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروقات معنویة 

  

        :سطح المكائن والمعدات وایدي العاملین اثناء العمل اعداد البكتریا على ا

في مكائن (P<0.01)ارتفاع اعداد البكتریا الهوائیة الكلیة واعداد بكتریا القولون معنویا)3(یتبین من الجدول

ل نتف الریش ومناضد ازالة االحشاء الداخلیة وعلى اسطح ایدي العاملین في مجزرة الدورة تلیها مجزرتي السلی

والرشید في حین كان مستوى التلوث البكتیري منخفضا في مكائن نتف الریش ومناضد ازالة االحشاء الداخلیة 

  .واسطح ایدي العاملین في مجزرتي البیادر والحریة

  :اعداد البكتریا على اسطح المكائن و المعدات و العاملین قبل البدء بالعمل 

زالة االحشاء الداخلیة وایدي العاملین فضًال عن اسطح اخذت مسحات من مكائن نزع الریش ومناضد ا

احواض ماء التبرید من عدد من المجازر قبل البدء بالعمل لتحدید مدى االهتمام بنظافة المجزرة قبل العمل ومقدار 

یوضح اعداد البكتریا) 4(الدقة في التنظیف المجزرة و مكائنها ومعداتها بعد انتهاء كل وجبه عمل و الجداول 

الهوائیة الكلیة كمؤشر للتلوث البكتیري في مكائن ومعدات ستة مجازر هي البركة و الحریة و جمیلة و الدورة و 

في اعداد هذه البكتریا وكان اعلى مستوى لها في مكائن (p<0.01)الرافدین و الطارمیة وحیث نجد فروقات معنویة 

  دم الدقة في تنظیف هذه المكائن في هاتیننزع الریش لمجزرتي البركة و الرافدین مما یشیر الى ع

  

  

  

  

وایدي العاملین اعداد البكتریا الهوائیة الكلیة واعداد بكتریا القولون على اسطح االدوات والمكائن) 3(جدول 

  اثناء العمل

  ایدي العاملین  مناضد ازالةاالحشاء  مكائن نتف الریش  االحیاءالمجهریة  أسم المجزرة

  C 310*6.2  ئیةالبكتریاالهوا  الرشید
b 439  

D  410*1.9  
c585  

B 210*4.2  
cd 219  
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  بكتریا القولون

  البكتریةالهوائیة  الحریة

  بكتریا القولون

C 310*8.5  
c358  

D 410*1.4  
d559  

B 210*5.0  

  البكتریةالهوائیة  لسلیلا

  بكتریا القولون

B 410*9.8  
a597  

B 510*3.3  
bc614  

C 210*1.8  
b289  

  ئیةالبكتریةالهوا  البیادر

  بكتریا القولون

D 310*1.5  
d264  

C 410*6.0  
e507  

D 110*5.3  
d196  

  البكتریةالهوائیة  الدورة

  بكتریا القولون

A 510*1.1  
b414  

A 510*8.5  
a673  

A 210*7.6  
ab307  

  

  (p<0.01)االحرف الكبیره المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر إلى وجود فروقات معنویة 

  (p<0.01)من العمود الواحد تشیر إلى وجود فروقات معنویة االحرف الصغیرة المختلفة ض

  

  اعداد البكتریا الكلیة الهوائیة على اسطح المكائن والمعدات وایدي العاملین قبل البدأ بالعمل) 4(جدول 

  احواض ماء التبرید  ایدي العاملین  مناضد ازالة االحشاء  مكائن نزع الریش  اسم المجزرة

  البركة
110*7.6a  110*4.1c  110*6.8b  206 c  

  الحریة
110*3.5e  110*2.2e  110*5.2e  311 a  

  جمیلة
110*5.5cd  110*5.1b110*6.1bc  129 f  

  الدورة
110*6.0b  110*3.3d  110*5.9c  125 f  

  الرافدین
110*8.1a  110*6.4a110*7.2ao176 de  

  الطارمیة
110*4.2d  110*4.1c  110*7.6a  264 bc  

  السلیل
110*6.7b  110*3.0d  110*5.4cd  143 e  

  (p<0.01)االحرف الصغیرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروقات معنویة 

  

مجزرة الرافدین اعلى مستوى العداد البكتریا الكلیة في مناضد ازالة لتجسالمجزرتین بعد انتهاء العمل كما 

تي الطارمیة و الرافدین فقد كانت ایدي العاملین فیهما اما مجزر 2سم/خلیة6.4*110االحشاء الداخلیة اذ بلغت 

وعلى التوالي لتسجیل 2سم/خلیة*7.2110و,7.2*110بلغت حیث الهوائیةا ذات محتوى مرتفع من البكتری

مل وبفارق عالي /خلیة311مجزرة الحریة اعلى معدل العداد البكتریا الهوائیة في ماء حوض التبرید اذ بلغت 

ایضًا ان مجزرة الحریة االكثر اهتمامًا بنظافة مكائن  (4)عن بقیة المجازر وقد بین الجدول  (p<0.01)المعنویة 

هتمام بنظافة ماء التبرید االمن عدم الرغم نزع الریش ومناضد ازالة االحشاء الداخلیة ونظافة ایدي العاملین على

  .وقد تباینت اعداد البكتریا الهوائیة مابین باقي المجازر 

  

  

  

  

  

  المناقشة

ات  ءیعود الى عدم تطبیق  االجر ان ارتفاع مستوى التلوث البكتیري على سطح ذبائح مجزرة الدورة تحدیداً   

الصحیة في تنظیف الذبائح واعتماد االسالیب الیدویة كبدیل عن  المكننة   في  ازالة  االحشاء  الداخلیة  تحدیدًا  

والمجزرة هي االكبرهبفضالت القناة الهضمیة على الرغم من ان هذمما  یسبب  في  زیادة  نشر  التلوث
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مة اساسا للجزر المیكانیكي لكن كثرة العطالت وعدم تجهیزها باألدوات االحتیاطیة جعلها مصدرًا لتلویث ممص

د من العملیات حظ ان المشرفین علیها قد استخدموا ایضًا عدلو المجازر اما مجزرة البیادر فقد ةالذبائح مقارنة ببقی

التحضیریة یدویًا ومنها ازالة االحشاء الداخلیة اال ان كثرة عملیات غسل الذبائح بالماء النظیف بعد كل عملیة من 

عملیات التحضیر قد ساهمت في خفض اعداد الملوثات على سطح الذبائح وبالتالي خفض مستوى التلوث البكتیري

في جمیع المجازر ذلك ان اعداد البكتریا على نسبةمرتفعةد السمطأن اعداد البكتریا على سطح الذبائح بع,

اما اعداد البكتریا الهوائیة واعداد بكتریا (11)2سم/خلیة     210سطح الذبائح بعد السمط یجب ان یكون بحدود 

بالنتائج ذبیحة وهي منخفضة مقارنة/خلیة510   ×6101.5×1.9القولون على سطح الذبائح فیجب ان التقل عن

ان اغلب البكتریا المعویة التي Brown, Watson(10)لقد سبق وان اوضح ,) 12(المتحققة في هذه الدراسة 

) 0م(50بینما توفر طریقة السمط الخفیف) 0م(60تشمل على بكتریا القولون تقتل عند استخدام السمط الجائر

العدد  الطبیعي   ال  عداد  البكتریا  الهوائیة  الكلیة  في  ان والبكتریا على سطح الذبائحههذلبقاءفرصة اكبر

و )    13(مل/خلیة  6*310في   حین   بلغ   اعداد   بكتریا   القولون510  ×2ماء  احواض  السمط   بلغ  

موح بها في عند مقارنة هذة القیم بالنتائج المتحصلة نجد ان اعداد البكتریا المدروسة اقل بكثیر من المعدالت المس

10×2.5  104× 1.2اعداد البكتریا الهوائیة مقارب للعد المسموح بة في المجازر والذي یتراوح بینحین نجد ان
  ) .14(  مل/ خلیة   4

ایضا مقارنة ببقیة (P<0.01)لسلیل قد سجل ارتفاعا معنویااكان مستوى تلوث ماء احواض التبرید في مجزرة

وهذا هو احد اسباب زیادة نشر التلوث اذا 0م15ة حرارة الماء التي لم تنخفض عن المجازر بسبب ارتفاع درج

  .)2(م 4یجب ان ال ترتفع درجة حرارة ماء احواض التبرید عن 

للتنظیف الجید اهمیة كبیرة في التخلص من الفضالت وبقایا االنسجة العالقة باالجهزة و المعدات و على 

15و3و 2(المواد یعمل على زیادة نشر التلوث البكتیري عموماً ههذءان بقااسطح مناضد تحضیر الذبائح ذلك

ویعد استخدام المطهرات مع ماء التنظیف من الضرورات المطلوبة للقضاء على االحیاء المجهریة وخاصة ). 

كلور مثل ان استخدام مركبات ال)16(هوزمالء Thiessenفاضًا على الصحة العامة و قد بین حالمرضیة منها 

من شائنة ان یساهم في القضاء على معظم اعداد بكتریا القولون المتواجدة فضًال (Clo2)ثاني اوكسید الكلورین 

  .(3)عن ان النظافة الشخصیة للعاملین ضرورة ملحة في مجازر الدواجن و العاملین في تصنیع اللحوم عموماً 

ازر محافظة بغداد لعدم وجود اهتمام كافي في نستنتج عدم وجود وعي صحي وثقافي كافي في معظم مج

  .تنظیف المجازر و التاكد من نظافة مكائنها ومعداتها وهي بحاجة الى رقابة صحیة وبیطریة عموماً 
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