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  الخالصة

حــوم األغنــام مــن عشــرة محــالت قصــابین عینــة مــن ل25عینــة  مــن لحــوم األبقــار وكــذلك 25تــم جمــع 

الكلي دوقد تم تقدیر العد.بطریقة عشوائیة من أماكن مختلفة في محافظة البصرة وذلك لفحصها مایكروبایولوجیا 

والمكــورات   Total coliform countوبكتریــا القولــون الكلیــة  Total bacterial countللبكتریــا الهوائیــة 

وقد أوضحت yeast and moldوالخمائر والفطریات واالعفان Staphylococcus  aureusالعنقودیة الذهبیة 

لكـــل غـــرام بالنســـبة للحـــوم األبقـــار   108×1.7و 107×4.1النتـــائج إن معـــدل العـــدد الكلـــي للبكتریـــا الهوائیـــة

لكـل غـرام 107×3.7و107×2بمعـدل    Coliformالكلیة نواألغنام على التوالي بینما تم عزل بكتریا القولو 

Staphylococcus aureusوتـــم عـــزل المكـــورات العنقودیـــة الذهبیـــة 0مـــن لحـــم االبقارواالغنـــام علـــى التـــوالي 

وبتقـدیر العـدد الكلـي للخمـائر 0لكل غرام من لحم االبقار واالغنـام علـى   التـوالي 710×5,3و107×2.5بمعدل

  .البقار واالغنام على التوالي لكل غرام من لحم ا105×1,3و 105×1.7واالعفان وجد ان معدلها كان 

          

Microbiological quality of lamb and beef meat in basrah

H. A. L. Yaseen
Biology Dep. - Collage of Education / Al-Anbar University

Abstract
Random meat samples were collected from 25 beef and 25 lamb In different 

Basrah locatities and villages.
The samples were examined microbiologically for aerobic plate, coliform, 

Staphylococcus aureus and total yeast andmold count. The results of this  study were 
as follows:

The average count of total bacteria were 4.1×107 and 1.7×108 /g of beef and 

lamb meat samples, respectively. The average total coliform were 3×107 and  

3.7×107/g for beef and lamb  meat samples, respectively. S. aureus were isolated 

from examined eef and lamb meat samples with average count 2.5×107 and 3.5×107

/g of the samples respectively. Total yeast and molds were detected in all of the 

examined beef and lamb meat samples with average count 1.7×105 and 3.1×105 /g of 
the sample.
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  المقدمة

نســان وذلـــك الحتوائهــا علـــى نســبة عالیـــة مـــن تعــد اللحـــوم ومنتجاتهــا أحـــد المصــادر الغذائیـــة المهمـــة لإل

ومصــادر مهمــة مــن الفســفور Bوالــدهون باإلضــافة إلــى كمیــات ال یســتهان بهــا مــن مجموعــة فیتــامین تالبروتینیــا

وتعتبر اللحوم وسط مالئما لنمو وتكاثر األحیاء المجهریة بالرغم من إن الحیوانـات ذات الصـحة الجیـدة . والحدید 

ولكــن خـالل عملیـات الــذبح والسـلخ یفقـد الجلــد واألغشـیة المخاطیــة ) 1(بـا خالیـا مــن البكتریـا قبـل ذبحهـا تكــون غال

والتـي تلعــب ) 2(خصائصـها الدفاعیـة ویصــبح اللحـم ملوثـا بالعدیــد مـن األحیـاء المجهریــة مـن المصـادر الخارجیــة 

متهــــا الغذائیــــة صــــالحیتها دورا مهمـــا فــــي إحــــداث العدیــــد مـــن التغیــــرات التــــي تحــــدد نوعیــــة اللحـــوم ومتوجاتهــــا وقی

لالســــتهالك البشــــري، قــــد تــــؤدي أحیانــــا إلــــى الكثیــــر مــــن حــــاالت التســــمم الغــــذائي إضــــافة إلــــى تلفهــــا وفســــادها       

ظهــــرت حـــــاالت تفشــــي بـــــاألمراض تتضـــــمن      1997-1993فـــــي . وبالتــــالي تـــــؤدي إلــــى الخســـــارة االقتصــــادیة 

وتتوســع دائــرة اإلصــابات والتســمم عنــد عــدم إجــراء ) . 3(ر مــن حــاالت التســمم الغــذائي فــي لحــوم األبقــا86‘058

الصـحي للمجـازر ومحـالت ىالمعامالت الصحیة  للحوم المنتجة فقـد أصـبح مـن الضـروري الوقـوف علـى المسـتو 

  .القصابین كي یتضح تطبیقها للمواصفات القیاسیة التي تتعلق بالمستوى الصحي واالقتصادي 

،4(ا ـظهرت إصابات عدیدة في أمریكـثمنتجات لحم األبقار حیفي H7E.coli:157ولوحظ تواجد 

E.coliاختبرت ظهور بكتریا )6(في دراسة . )5 0157:H7في لحوم السوق المركزي حیث وجدت البكتریا.  

%2من الدجاج والـدیك الرومـي و% 1‘5من لحم الخنزیر و %  1‘5من لحم البقر و %  3‘7بنسبة 

م تــوفر دراســة التلــوث المــایكروبي للحــوم فــي محافظــة البصــرة وقلــة المعلومــات عــن نوعیــة مــن الحمــل  ونظــرا لعــد

  .اللحوم المایكروبایولوجیة في هذه المنطقة لذلك أجریت هذه الدراسة األولیة على تلوث اللحوم 

  

  المواد وطرائق العمل

  :حجم العینة وٕاعدادها -1

طن للذبیحــه فــي شــهر نیســان مــن عشــرة محــالت تــم اخــذ نمــاذج مــن لحــم البقــر والغــنم  مــن منطقــة الــب

قصابین وكانت العینات الماخوذه غیر مثرومه وبطریقة عشوائیة ونقلت النماذج المعبأة باكیـاس البـولي اثیلـین الـى 

غم 11المختبر في صندوق فلیني یحتوي على مسحوق الثلج وبفترة ال تتجاوز الساعتین من بدء تحلیلها ثم نأخذ 

مـــل مـــن المـــاء المقطـــر المعقـــم 99حـــدة وتوضـــع فـــي قنینـــة الخـــالط الكهربـــائي بعـــد تعقیمـــه أضـــیف مـــن العینـــة الوا

ومزجت جیدا باستعمال الخالط الكهربـائي لمـدة دقیقتـین بالسـرعة العالیـة وتـرك     peptone% 0.1المحتوى على

بهــدوء لغــرض التجـــانس دقیقــة وذلــك إلعــادة الحیویــة للبكتریــا ومـــن ثــم یحــرك المســتحلب النــاتج 15المــزیج لمــدة 

  ) .7( وبعدها أجریت التخافیف المطلوبة للدراسة 

:الفحوصات المایكروبایولوجیة -2

:Total aerobic bacterial countالكلي البكتیري الهوائيالعدد - أ

مل من المخفف النسـبي فـي 1وذلك بوضع pour plateتستخدم طریقة الصب ) 8( اتبعت الطریقة المذكورة 

ومزجــت العینــة جیــدا مــع الوســط الغــذائي      Nutrient agarج فــي األطبــاق ثــم إضــافة الوســط الغــذائيالنمــوذ

م درجـة 325سـاعة فـي الحاضـنة بدرجـة حـرارة 48بتحریك الطبق بهدوء ثم تركت حتـى التصـلب وتحضـن لمـدة 

د واحـد مــن العینــة بضــرب عــدمئویـة وتحســب المســتعمرات المتكونــة واســتخراج العـدد البكتیــري الهــوائي فــي الغــرام ال

.المستعمرات في مقلوب التخفیف 



240

:Total Coliform Countعدد بكتریا القولون الكلي-ب

م درجـة مئویـة لمـدة 375وبطریقـة النشـر وحضـنت بدرجـة    MacConkeyباستعمال طریقة الصب في وسـط

اختبـار احمــر ) لإنتـاج أال نـدو (  IMVICوشخصـت باختبـارات. سـاعة وتـم حسـاب المسـتعمرات المتكونـة 24

، اختبار استهالك السترات واختبـار الحركـة واختبـار إنـزیم لیوریـا بعـد ان عزلـت ، اختبار فوكس بروسكاورالمثیل

.Eosin methylen blue agarعلى وسط 

Staphylococcus aureusبكتریا المكورات العنقودیة الذهبیة -ـج

وذلـك    Surface plateباستعمال طریقة) 9( كما ورد في      Staphylococcus aureusقدر عدد بكتریا

مــــل مــــن التخفیــــف المالئــــم بواســــطة ماصــــة معقمــــة وبوضــــع علــــى ســــطح الوســــط الغــــذائي المتصــــلب 0‘1بنقــــل 

Mannitol – salt agar   سـاعة 48م درجـة مئویـة لمـدة 325ثم حضنت عند درجـة حـرارة 0في إطباق بتري

وأجریت االختبـارات الكیمیاحیاتیـة علـى عـزالت المكـورات .عمرات التي تحیطها هالة صفراء ذهبیة ثم حسبت المست

( واختبـار الكـاتلیز وصـبغة كـرام  Coagulase reactionالعنقودیـة الذهبیـة مثـل اختبـار تخثـر إنـزیم بالزمـا الـدم 

10(.

: Yeast & Moldsالخمائر واالعفان-د

مــل مــن المخفــف 1وذلــك بوضــع Pour plateباســتعمال طریقــة الصــب ) 8( ي اتبعــت الطریقــة المــذكورة فــ

وتحضـن األطبـاق فـي . Potato Dextrose agarالنسبي من النموذج في األطباق ثـم أضـیف الوسـط الغـذائي  

أیام ثم تحسب المسـتعمرات المتكونـة وتسـجل عـدد الخمـائر واالعفـان فـي 5م درجة مئویة لمدة 225درجة حرارة 

.لغرام الواحد من العینة بضرب عدد المستعمرات في مقلوب التخفیف ا

  

لنتائج والمناقشةا

نجد ان العـدد البكتیـري الكلـي فـي لحـوم االبقـار قـد تراوحـت أعـدادها مـن ) 1( ند مالحظة جدول رقم ع

ســـالیب ان إتبـــاع أإلـــىغـــم وهـــذا التجـــانس یعـــزى 8  10×3–107×5وفـــي األغنـــام 710× 5‘2إلـــى 107×3

و 710×4‘1التعامـــل مـــع اللحـــوم یكـــون بـــنفس الطـــرق والمعاملـــة بینمـــا بلـــغ معـــدل العـــدد الكلـــي للبكتریـــا الهوائیـــة 

عینة من لحم األبقار الطـازج التـي جمعـت 13عند دراستهما النوعیة المایكروبیة ل ) 11( ما وجد    810×1‘7

غـم 107×5أن ) 12( در ـغم كما أصـ106من أسواق مالیزیا أن معدل العدد البكتیري الهوائي كان یزید عن  

.بشري لحم كمعدل للبكتریا الكلیة الهوائیة للحم یعتبر غیر صالح لالستهالك ال

من لحوم األبقار تراوحت    Total Coliformنالحظ أن إعداد بكتریا القولون الكلیة ) 2( من جدول 

وان ســبب تفــاوت نســب إعــداد بكتریــا 107×7  -106×4‘2غــم مــن اللحــم ولألغنــام 710×104-4×3‘6

البیئة  المحیطة (اء أو من خارج الجسم القولون الكلیة یشیر إلى مدى تلوثها بمصادر هذه البكتریا سواء من األمع

حیـث إن عـدد بكتریـا القولـون ) 13( وتعتبر هذه النتیجة عالیـة مقارنـة مـع النتیجـة التـي توصـل لهـا ) . بالحیوان 

غـم 107× 3‘7و 107×2ة ـغم بینما بلغ معدل بكتریا القولـون الكلیـ/  104×3‘2في لحم البقر الطازج هو 

مـن منتجـات نار ولحم األغنـام علـى التـوالي وهـو أعلـى مـن المعـدل المسـموح فیـه لبكتریـا القولـو لكل من لحم األبق

نجـد إن نسـبة ) 3( رقـم لعنـد مالحظـة جـدو ) .12( كمـا أكـد  103×1اللحوم الحمراء غیر المطبوخة التي تبلغ 

وفي لحـم الغـنم وكحـد 107×5ولحد أعلى106×1العنقودیة الذهبیة من لحم األبقار كحد أدنى تإعداد المكورا

) 12( تعد هذه النتائج مرتفعـة عـن الحـد األعلـى للمواصـفات القیاسـیة . 107×6‘5وكحد أعلى   106×5ادنى 

حیث ) 14( وعلى هذا األساس تعد جمیع العینات غیر صالحة لالستعمال البشري وهذا ما أكده 103حیث تبلغ 
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غــم وهــذا مؤشــر علــى عــدم تطبیــق الشــروط الصــحیة / 107–104ة ـذهبیــتراوحــت إعــداد المكــورات العنقودیــة ال

ویعتبــر اإلنســان مــن المصــادر الرئیســیة لتلــوث اللحــوم بهــذه .فــي المجــازر ومحــالت القصــابین إثنــاء تــداول اللحــم

 .ان بكتریــا ) 16( حیــث أشــار ) . 15( البكتریــا إثنــاء التــداول عــن طریــق الممــران االنفیــة والشــعر والجلــد 

Saureus    المنتجـــة إلنـــزیمCoagulase    مـــن عمـــال مصـــانع اللحـــوم % 22وجـــدت فـــي مســـحات األنـــف ل

نالحــظ ان العــدد الكلــي للخمــائر ) 4(فــي جــدول .مــن العمــال المصــابین بالزكــام المتوســط% 42الجیــدین صــحیا و 

غـــم وكحـــد أعلـــى / 310× 4‘5و103×3‘9واالعفـــان فـــي عینـــات لحـــوم االبقـــار واألغنـــام تراوحـــت كحـــد أدنـــى 

غم في عینات الفحص على التوالي وهذا ما / 105× 3‘1و 105×1‘7وبمعدل  105×6‘3و 105×3‘4

28عنـد تحلـیلهم ) 18(وأشـار . 310ان معدل الخمائر واالعفان على سطح لحـوم البقـر قـد تجـاوز ) 17( أكده 

.107×5–103× 6‘4عـدد الخمـائر تراوحـت بـین عینة من اللحموم التي جمعت من األسواق البریطانیة ان

واالعفــان فــي اللحــم الطــازج یكــون اقــل بكثیــر مــن نمــو البكتریــا وهــذا مــا أكدتــه هــذه ران نمــو الخمــائ) 19( وبــین 

.الدراسة 

االبقار واالغنام لكل غرام واحدیوضح العدد الكلي للبكتریا الهوائیة في عینات لحوم ) 1(جدول 

  المعدل  الحد االعلى  الحد االدنى  عدد العزالت  م    نوع اللح

  107×4,1  107×5,2  107×3  25  لحم البقر

  108×1,7  108×3  107×5  25  لحم الغنم 

  

  .یوضح عدد بكتریا القولون الكلیة في عینات لحوم االبقار واالغنام لكل غرام واحد ) 2(جدول 

  المعدل  االعلىالحد   الحد االدنى  عدد العزالت  نوع اللحم  

  107×2  107×4  104×6,3  25  لحم البقر

  107×7,3  107×7  106×2,4  25  لحم الغنم  

  

في عینات لحوم األبقار واألغنام لكل S . aureusیوضح عدد بكتریا المكورات العنقودیة الذهبیة ) 3(جدول 

  غرام واحد

  المعدل  الحد األعلى  الحد األدنى  عدد العزالت  نوع اللحم 

  107×5,2  107×5  106×1  25  لحم البقر

  107×5,3  107×5,6  106×5  25  لحم الغنم

  . یوضح العدد الكلي للخمائر واالعفان في عینات لحوم االبقار واالغنام لكل غرام واحد ) 4(جدول رقم   

  المعدل  الحد االعلى  الحد االدنى  عدد العزالت  نوع اللحم  

  105×7,1  105×4,3  103×3.9  25  لحم البقر

  105×1,3  105×3,6  103×5,4  25  لحم الغنم
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