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المطبوخة في لحوم الدواجن  الكشف عن التلوث المايكروبي والمعادن الثقيلة
 ، العراقفي محافظة البصرة المحلية األسواقالمعروضة في و 

 (1*)غيداء علي مكي
 ، البصرة، العراق.جامعة البصرة ،كلية الزراعة ،نتاج الحيوانيقسم اإل(: 1)

 (.iraq7100@yahoo.comوني: )*للمراسلة: د. غيداء علي مكي. البريد اإللكتر 

 01/06/2019تاريخ القبول:    30/12/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
، رقم البيروكسيدو  ،التي شملت )الرقم الهيدروجينيكيميائية -صائص الفيزياالخ تحديدلى إالدراسة هدفت 

بكتريا و  ،كتريا الكليةلبا أعدادشمل الذي  الميكروبيوالتلوث  ،(الدهنية الحرة لألحماضنسبة المئوية الو 
التي بالعناصر الثقيلة  التلوثوكذلك ، للبرودةبكتريا المحبة وال ،بكتريا العنقودية الذهبيةالو  القولون الكلية،

من المطاعم خالل فصل  العينات أخذتم  .النحاس(و  ،الكادميومو ، الرصاصو ، الزنكشملت عنصر 
 .بشكل محكم إغالقهاالمعقمة و  إيتيلينلي البو من  أكياسوضعت العينات المدروسة في حيث  ،الصيف
ة كلية الهندسقسم اإلنتاج الحيواني، ب ةالكيمياء الحيوي المجهرية ومختبر األحياء مختبر الدراسة في أجريت

م البيروكسيد ونسبة رقلمتوسط  أقلن أالدراسة نتائج  أظهرت .العراقالبصرة، جامعة  والعلوم الزراعية،
 حي على التوالي في %( 0.18و، دهن كغ/ءىمكافي مل  0.63غت )بل حرةالدهنية الحماض األ

الجزائر والتي بلغت حي في  العنقودية الذهبية معنويا  كتريا بالو  ،البكتريا الكلية أعدادارتفعت و  .الجمهورية
ناصر الثقيلة في للعة مقي أعلىكانت  ببقية المناطق. مقارنة  على التوالي  cuf( 104× 287و 104×160)
من الحد المسموح  أعلىت وكان  ،ى التوالي( عل4.22و  92.69الزنك والنحاس ) عنصري لطقة الجزائر نم

 .ضمن الدراسةمقارنة ببقية المناطق به 
 .، العناصر المعدنية الثقيلة، لحوم الدواجنالميكروبيالتلوث : الكلمات المفتاحية

:المقدمة  
 ،التي تحتوي على مواد غذائية ذات فائدة حيوية عالية األنسجةنها تركيب معقد من أل ،اإلنسانتغذية في  المصادر أهمعد اللحوم من ت

حماض ألالحتوائه على جميع ا ،ويعد بروتين اللحم من البروتينات عالية القيمة الغذائية ،وتحتوي على نسبة عالية من البروتينات والدهون 
وخاصة الحديد  ،ولبعض المواد المعدنية Bجيد للفيتامينات من مجموعة  ا  وكذلك مصدر  ،اإلنسانلبناء أنسجة جسم  األساسية األمينية

 (.2000 )االسود،
وخاصة في  ،حيث تعد هذه اللحوم من السلع الغذائية المهمة في العراق ،استخدام لحوم الدواجن بوصفها غذاء لالنسان في العالم تزايد

ازداد الطلب على  ،شي للمواطنينيلمعستوى ان المس  تحمع األخذ بعين االعتبار  .ورةبعد فتح الحدود مع الدول المجا ،الوقت الحاضر
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قبال نتيجة لإل األسعارانخفاض و  ،نتيجة لزيادة النمو السكاني ،لحوم الدواجن من قبل المستهلكين خصوصا   ،اللحوم المستوردة بشكل كبير
 (.1999 ،طيب ) بالمنتجة محليا   وخاصة المستوردة مقارنة   ،الواسع على لحوم الدجاج

لخ إأو صداع... ،أو حمى ،سهالإ أو ،أو تقيؤ ،الم معدية أو معويةآب عادة  يبدأ و  ،حدوث مرض بسبب الغذاء بأنه ،ئيالغذا التسمميعرف 
 ،أي أن الغذاء لم يمر بظروف صحية بواسطة أيدي عمال أصحاء ،فالغذاء الملوث عكس الغذاء الصحي ،غذاء ملوث استهالكوذلك بعد 

 (.Moiseenko and Kudryavtseva, 2001ملوث بالمسببات المرضية ) النهايةغذاء في حيث يكون ال ،صحيالسلوب األ اتباع عدمو 
 اإلنسانوذلك لما يتبع هذه المشكلة من عواقب وخيمة على  ،والمختصين بعلم البيئة خاصة   كافة ، الناسيعد التلوث مشكلة عالمية تهم 

 (.Farkas et al., 2003ه )نخاللها بتواز إو  يوعلى مكونات النظام البيئ
باه لما تتعرض لذا البد من االنت ،(Mansour and Sidky, 2002)لغذائية العالية ا قيمتهابسبب  ،للمستهلك ج الرئيستعتبر اللحوم المنت

تجه العلماء في السنوات اك لذل ،مخاطر عديدةب والتي تسب   ،نتيجة التصاق المعادن ،ةكيميائيال من الناحية خصوصا  و  ،له من تلوث
سبب تزايد خطرها على ب ،واألسماك ،واللحوم ،طعمةترسب تراكيز المعادن الثقيلة في األ تحديدل ،العديد من الدراسات جراءإليرة خاأل

 .(Abbas et al., 2006) اإلنسانصحة 
نتاج الطاقة الالزمة للعمليات الحيوية إو  ،تالف منهافي بناء ال هماوتس ،المتصاصاوسريعة  ،تتميز اللحوم المطبوخة بأنها شهية الطعم

ال عراق الن العديد من المطاعم في إالتقدم فعصر التكنولوجيا و  العشرين،وعلى الرغم من أننا نعيش في القرن الحادي و  .اإلنسانلجسم 
جم من دور الرقابة الصحية المغيب في وهذا نا ،أضف إلى ذلك غياب الوعي الصحي ،بسط المستلزمات الحضاريةأتزال تفتقر إلى 

. وبسبب قرارات حازمة عند تواجد حاالت سلبية في المطاعم أو الفنادق توجد وال بات دور الرقابة الصحية شكليا   حيث ،الوقت الحالي
لدجاج المطبوخ للحم الكيميائية  –الخصائص الفيزيا  يهدف البحث لدراسة ،كخطورة الوضع لما له من دور رئيسي في صحة المستهل

 .األوكسيديالتحللي و تزنخ اللحوم ودراسة  ة،دن الثقيلالمعاالتلوث بو  ،الميكروبيالتلوث دراسة من خالل  ،)المشوي(
 :وطرائقه مواد البحث

 :العينات المستخدمة في الدراسة-1
حي ) ربع مناطق شملتألمدينة البصرة ومن  المحلية األسواقالموجودة في لمشوي من مطاعم جمعت العينات والتي شملت الدجاج ا

وضعت العينة  .النماذج من المطاعم خالل فصل الصيف أخذتم حيث . (الجمهوريةحي ، و ميل حي خمسة، و الحيانيةحي ، و الجزائر
لى المختبر إغطاء محكم ونقلت  ثم وضعت في حاويات ذات ،مبشكل محك إغالقهاالمعقمة وتم  إيتيلينمن البولي  أكياسالمدروسة في 

 .الفحوصات عليها جراءإل
 االختبارات النوعية:-2
 (pHالهيدروجيني ) رقمقياس ال-2-1

يراني إ  Digital pH meterباستخدام جهاز  . Pearson (1970) لعينة الدجاج المشوي حسب طريقةتم قياس الرقم الهيدروجيني 
 .دقائق 5ثم ترك لمدة مدرج زجاجي  إناء مل ماء مقطر في 100مفروم مع لحم  غ 5خلط وذلك ب ،المنشأ
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  :تقدير رقم البيروكسيد-2-2
 Pearsonتم تقدير رقم البيروكسيد حسب الطريقة المذكورة من قبل  .و مستوى التزنخ في الدهون أعبارة عن دليل يعكس درجة 

 باستخدام المعادلة التالية:  (1970)
ml *N*1000                3O2S2Na = euPeroxide val 

                             Wt. of sample(gm)  
  ة:الدهنية الحر  األحماضتقدير -2-3

 باستخدام المعادلة التالية:  Pearson (1970) اليهإ أشاروفق الطريقة التي  (FFA) الدهنية الحرة األحماضقدرت 
Titration KOH (A-B)*N*282*100  Free fatty acid% = 

*Wt. of sample (gm)            1000                                           
  .وليكئي لحامض األي= الوزن الجز 282

 :ةالميكروبياالختبارات -3
     :ماء الببتون -

ثم وزع  ،لى لتر من الماء المقطرإكمل الحجم أو  ،من الببتون  غ1ذابة إحضر بحيث  ،التخافيف العشرية للمزارع البكتيرية جراءاستخدم إل
 .دقيقة 15لمدة بار  1.5م وضغط º 121درجة حرارة على  Autoclave وعقم في المؤصدة ،ةأنبوبمل لكل  9اختبار بحجم  أنابيبفي 

 .ماء الببتون( أنبوبالتخفيف )  4-10 فوتم استخدام التخفي ،10نة ولغاية ة من التخافيف للعيلسلس أجريت
    :األوساط الزرعية

 ، كاآلتي:المصنعةل الشركة ت التي ورد ذكرها على العبوة من قبحضرت األوساط الزرعية حسب التعليما
                                                         Nutrient Agarالوسط المغذي الصلب  -1

ي ف ساعة  48م ولمدة º 37على درجة حرارة  األقراصان يحضتم تو  Himedia المجهز من شركة  Nutrient agarوسط  استخدم
 .الحاضنة

 :  MacConkey agarوســـــط -2
 .في الحاضنة ساعة  48م ولمدة º 37على درجة حرارة  األقراصا تحضنو  MacConkey  agar  من وسط غ 12.75وزن 

 Psychrophic bacteriaعدد البكتريا النامية في البرودة -3
 في الثالجة. أيام 10م لمدة º 7على درجة كان الحضن الهندية و  Himedia المجهز من شركة  Nutrient agarمن وسط  غ 7وزن 

 :  Staph 110وســـــــــط  -4
على  األقراصا تحضنو  الهندية Himediaحضر الوسط حسب مواصفات شركة حيث  Staph 110 من وسط غ 27.75تم  وزن 

 .التخفيف المستعمرات وضربت في مقلوب أعدادحسبت  .في الحاضنة ساعة 48م ولمدة º 37درجة حرارة 
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  :تقدير العناصر المعدنية -4
 األنسجةطحنت ثم  .ساعات 3لمدة م º 105جففت العينات في فرن كهربائي بدرجة  حيث ROPME(1983)قدرت حسب طريقة 

 :تياآلبتها اوالتي تتلخص خطو  ،األنسجةثم هضمت الستخالص العناصر الثقيلة في  ،باستخدام هاون الخزفي
 HNO3وحمض النتريك  4OlHC ريكمل من حامض البيروكلو  3لمجففة وهضمت في اللحم ا من عينة غ 0.5وزن  أخذ -1

 .يركسزجاجية مصنوعة من الب أنابيب( في 1:1المركزين بنسبة )
 .( ساعة ليتم الهضم االبتدائي16-12بصورة جيدة لغرض مزج الحوامض مع العينة ثم تركت ) نابيباأل تم رج -2
  Hot Plateصفيحة التسخينلى إ نابيبومن ثم نقلت األ ،دقيقة 30م لمدة º 70رجة في حمام مائي بد نابيبوضعت األ -3

 . تمام عملية الهضمإل
 50لى إيونات كمل الحجم بالماء المقطر الخالي من األأالراشح و  أخذ ،بيض الشفافلى اللون األإبعد تحول لون المحلول  -4

قياس العناصر الثقلية باستخدام جهاز  إجراءق لحين مة الغلكية محكيبالست زجاجاتثم حفظت العينات المهضومة في  ،مل
المزود بمصباح   F.A.A.S) )Flame Atomic Absorption Spectrophotometerيف االمتصاص الذري اللهيبي ط

 ،كلية الزراعة، والزنك في قسم التربة ،الرصاصو  ،النحاسو  ،قيست العناصر الثقيلة الكادميوم .كاثودي الخاص بكل عنصر
 .المختبر المركزي 

 :قياس العناصر الثقيلة-5
جامعة البصرة باستعمال جهاز ، كلية الزراعة، الرصاص والزنك في قسم التربةو النحاس، و قيسـت تراكيز العناصر الثقيلة الكادميوم، 

على ( لكل عنصر 213.9و 283.9، 324.7، 288.8وبطول موجي ) Phoenix 986-4kنوع  (F.A.A.S)االمتصاص الذري 
 ،لى وحدة كاثودية )خلية( خاصة بكل عنصرإة قوتحتاج هذه الطري ،اصر النادرة والثقيلةحيث يستعمل هذا الجهاز لتقدير العن التوالي،

باعتمادها على تقدير األشعة الممتصة من قبل النموذج، إذ يعتمد االمتصاص الذري على امتصاص  ،ولهذا تستخدم في التقدير الكمي
ولتسهيل ذلك  ،لى مستوى عالي عنهاإل الذرة من مستوى واطئ ثناء عملية االمتصاص تنتقأو  ،عية بواسطة ذرات العنصرالطاقة اإلشعا

بعدها يؤخذ مقدار االمتصاص  ،خطوطا  بيانية قياسية باستعمال تراكيز مختلفة من العنصر المراد تقديره في النموذج السائل يتم عمل
 وذج. ومنه يمكن تقدير المعدن الموجود في النم ،الخط البياني يرسمثم  ،لكل تركيز في هذه التراكيز

 . ROPME (1983)باستخدام القانون اآلتي كما موضح في  األنسجةوتم حساب نتائج تراكيز العناصر الثقيلة في  
A.V/D  =µg metal/g sample 

A .التركيز في العينة من المنحنى المعياري = 
V مل(. = الحجم النهائي للعينة( 
D  .الوزن الجاف للعينة بالغرام = 
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 التحليل اإلحصائي:-5
 SPSSضمن البرنامج اإلحصائي الجاهز   Complete Randomized Designلت البيانات باستخدام التصميم العشوائي الكامل حل  
(2006)Static analysis program   فرق معنوي معدل  أقلو قورنت النتائج باستخدامRLSD   أخذتم . (0.05ستوى )عند م 

 (.2000 )الراوي وخلف هللا،متوسطات لكل عينة بواقع ثالث مكرارات 
 :النتائج والمناقشة
 :الحرة الدهنية األحماضالمئوية نسبة رقم البيروكسيد و 

الدجاج المشوي لعينة الدهنية الحرة  األحماضو يروكسيد رقم البل بالنسبة ((p <0.05 عند مستوى  معنويا   ا  رتفاعا( 1جدول )اليوضح 
رقم البيروكسيد للعينة متوسط ل أعلىحيث بلغ  .الجمهوريةحي و  ،الحيانيةحي و  ،ميل 5حي و  ،الجزائرحي والتي شملت  ،ربعةللمناطق األ

وسط حيث بلغ مت ،المدروسة قيةبالمتبالمناطق  دهن مقارنة   كغ/ىءملي مكاف 1.96 والتي بلغ المتوسط ،المؤخوذة من منطقة الجزائر
 1.77لمناطق الحيانية والجمهورية وبلغ متوسط البيروكسيد  ،دهن كغ/ىءمكافملي  0.63ميل  5البيروكسيد للعينة المؤخوذة من منطقة 

الخزن تحت  وأطالة مدة الخزن إلى إالبيروكسيد في العينات رتفاع رقم ا في قد يرجع السبب، على التوالي كغ/ىءمكافملي  1.92و
 .ظروف غير جيدة

حدوث تزنخ تحللي لدهون على التي تدل و  ،لعينة الجزائر % 1.21الدهنية الحرة  األحماضمتوسط لنسبة  أعلىن أما يوضح الجدول ك
% 0.28و % 0.93ميل والحيانية  5 الدهنية الحرة في عينات األحماضمتوسط نسبة  ، بينما بلغلظروف الخزن الغير جيدةويعود  ،لعينةا

 .%1.18الدهنية لعينة الجمهورية والذي بلغ  األحماضمتوسط لنسبة  لأقكان و  ،على التوالي
 المدروسةالدهنية الحرة للعينة للمناطق  األحماضرقم البيروكسيد ورقم  .1 جدولال

 ةالحر الدهنيه األحماضرقم  رقم البيروكسيد المنطقة

 1.21 1.98 الجزائر

 0.93 0.63 ميل 5

 0.28 1.77 حيانية

 0.18 1.92 جمهورية

0.05RLSD 0.022 

 :(PHالرقم الهيدروجيني )
 ،الحيانيةو  ،ميل 5و ،شملت )الجزائرللمناطق المختلفة والتي  )الدجاج المشوي( للعينة المدروسة ( قيم الرقم الهيدروجيني2جدول )ال بيني
رقم الفيما بلغت متوسطات  ،لتواليميل على ا 5عينات منطقة الجزائر ومنطقة ل 6.52و 6.90بلغت المتوسطات  ذإ ،الجمهورية(و 

 على التوالي. 6.38و 6.40لعينات منطقة الحيانية والجمهورية الهيدروجين 
 في المناطق المدروسةللعينة  رقم الهيدروجينيال .2جدول ال

 pH يدروجينياله الرقم المنطقة

 6.90 الجزائر

 6.52 ميل 5

 6.40 حيانية

 6.38 جمهورية

0.05RLSD 5.61 
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 :التلوث البكتيري 
 ،الجمهورية(و  ،الحيانيةو  ،ميل 5و ،)الجزائرلعينة الدجاج المشوي للمناطق المختلفة والتي شملت  الميكروبيتلوث ( ال3)جدول ال وضحي

البكتريا المحبة  أعدادو  ،البكتريا العنقودية أعدادو  ،بكتريا القولون  أعدادو  ،البكتريا الكليمن كل  أعدادالدراسة الميكروبية  حيث شملت
 المتبقيةالمناطق  أظهرتبينما  .(104×160للبكتريا الكلية للعينة كان في المنطقة الجزائر) أعداد أعلىن أوضح الجدول أ. حيث للبرودة

منطقة الجمهورية  أظهرتكما  .ميل والحيانية والجمهورية على التوالي 5( للمناطق 104×85( و)104×99( و)104×80بكتريا ) أعداد أقل
( 104×80( و)104×80( و)104×48) ميل والحيانية 5و ها للمناطق الجزائرأعدادبينما بلغت  ،(104×250بكتريا القولون ) أعداد أعلى

 على التوالي. 
المكورات العنقودية  أعدادبينما بلغت  ،(104×287بكتريا المكورات العنقودية للدجاج المشوي مرتفع في عينة الجزائر) أعدادكما كانت 
Vazgecer 2004) بين كما( للمناطق على التوالي. 104×50( و)104×80( و)104×100لجمهورية )ميل والحيانية وا 5في مناطق 

et al., ) بكترياوجود ل Staphylococcus aureus   شاورما الدجاج المطبوخة في تركياة لبقايا الطعام و الميكروبيعندما درس النوعية، 
هذه البكتريا  أعدادبلغت  والتي المتبقيةبالمناطق  ميل مقارنة   5لمنطقة ( 10×250دة )البكتريا المحبة للبرو  عدادقيمة أل أعلىوكانت 

 لمناطق الجزائر والحيانية والجمهورية على التوالي.( 104×30( و)104×70( و)104×205)
 (CUF( 410 × للتخفيف المدروسةللعينة للمناطق  التلوث البكتيري .3جدول ال

 المحبة للبرودةالبكتريا  المكورات العنقودية القولونبكتريا  الكلية عداداأل المنطقة

 10×205 10×287 10×48 10×160 الجزائر

 10×250 10×100 10×80 10×80 ميل 5

 10×70 10×80 10×80 10×99 الحيانية

 10×30 10×50 10×25 10×85 الجمهورية

0.05RLSD 21.13 

    :التلوث بالعناصر الثقيلة 
لعينة  ،والنحاس ،والكادميوم ،والرصاص ،والتي شملت الزنك ،(غ/ميكروغرام)ز العناصر الثقيلة ( تركي4)توضح النتائج في الجدول 

عنصر الزنك في تركيز قيمة ل أعلىحيث بلغ  ،الجمهورية(و  ،الحيانيةو  ،ميل 5و ،)الجزائرخوذة من مناطق الدراسة أالدجاج المشوي الم
في حين كان متوسط تركيزه في  ،(غ/ميكروغرام 2.44الحيانية )متوسط في منطقة  أقلو  ،(غ/ميكروغرام 101.61منطقة الجمهورية )

 على التوالي. (غ/ميكروغرام 92.64 71.88ميل والجزائر ) 5كل من منطقة 
بينما  ،(غ/ميكروغرام 0.12حيث بلغ المتوسط ) ،تركيز لعنصر الرصاص كان في منطقة الجمهورية أقلن أ( 4جدول )النتائج  توضح

متوسط لتركيز  أعلىما أ على التوالي. (غ/ميكروغرام 2.12و 2.11و 2.11الحيانية )ميل و  5طق الجزائر ولمناكان متوسط تركيزه 
 غ/ميكروغرام( 9.61و 6.68و 7.01فيما بلغت متوسطات تركيزه ) ،( في منطقة الحيانيةغ/ميكروغرام 9.94) بلغ عنصر الكادميوم

 1.71و 4.22ميل ) 5منطقة الجزائر ولنحاس في تركيز عنصر ا فيما كان .ميل والجمهورية على التوالي 5لمناطق الجزائر و
( على غ/ميكروغرام 4.22و 1.74في حين كان متوسط تركيزه في كل من منطقة الحيانية والجمهورية ) ،( على التواليغ/ميكروغرام

 التوالي.
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 المدروسةفي العينة للمناطق ( غ/ميكروغرام)العناصر الثقيلة  .4جدول لا

 نحاس كادميوم رصاص زنك المنطقة

 4.22 7.01 2.11 92.69 الجزائر

 1.71 6.68 2.11 71.88 ميل 5

 1.74 9.94 2.12 2.44 الحيانية

 4.22 9.61 0.12 101.61 الجمهورية

0.05RLSD 3.16 

 :االستنتاجات
  ى:إل الدراسة الحالية خلصت

انقطاع التيار ذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة و و  ،لصيففصل اغذية السريعة المعدة في المطاعم في لأل الميكروبيزيادة المحتوى 
المسببة لتلوث الهواء  ،والقريبة من مولدات الكهرباء وخاصة المكشوفة ،والعناصر الثقيلةمن المعادن  ، وزيادة محتواهاالكهربائي

 .بالهيدروكاربونات
مطاعم في مع  في المطاعم الذائعة الصيت مقارنة   وطبخها بصورة غير صحية ،لعيناتحفظ اوكسيدي وتحللي لسوء خزن و أتزنخ  وجود

 .الفنادق التابعة لمحافظة البصرةعدم وجود رقابة صحية فعلية لمتابعة المطاعم و و  .المناطق الشعبية لمحافظة البصرة
  :التوصيات

 .رةو المقص  أالصارمة بحق الجهة المخالفة  اتجراءاإلاتخاذ من خالل الزيارات الدورية و  الرقابة الصحيةتفعيل دور  -1
االعتبار تحديثها بعين  خذمع األ ،السريعة األغذيةالسيطرة النوعية لجميع اصدار المواصفة القياسية العراقية من قبل مركز التقييس و  -2

 .خرى أبين فترة و 
 .السريعة األغذيةالتي تعنى بالبحوث اسات و تشجيع الدر  -3
 .التسمم الغذائي إحداثلما لها من دور كبير في    Clostridium perfringensدراسة مكملة للكشف عن بكتريا  إجراءضرورة  -4
فيما يخص كذلك و  ،لالزمةالتحاليل ا إجراءمر القائمين بالبحوث بأوذلك لتسهيل  ،الرقابة الصحيةعمل تبادل مشترك بين الجامعة و  -5

 سحب العينات.
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Abstract 

The study aimed to study the chemical properties which included (pH, peroxide, 

percentage of free fatty acids), microbial contamination which included the total 

bacteria, total colon bacteria, Staphylococcus aureus, and Psychrophile, and 

heavy metal elements contamination which included zinc, lead, cadmium and 

copper). The samples were taken from the restaurants during summer, where they 

were placed in poly Ethelene sterilized sac, and closed firmly. The study was 

executed at the microbiology and biochemistry labs, Animal Production 

Department, Faculty of Engineering and Agricultural Sciences, Basrah 

University, Iraq. The results showed that the lowest values of peroxide number 

and percentage of free fatty acids were 0.63 ml eq/kg, and 0.18% respectively in 

AlGamhourya area. The total bacteria number and Staphylococcus aureus 

increased significantly in Algeria area (160 × 410 and 287 × 410) cuf, 

respectively compared to the other studied areas. The highest percentage of heavy 

metal elements in Algeria area with zinc and copper, which reached (92.69 and 

4.22) respectively compared to the other studied areas, which was higher than the 

limit. 

Key words: Microbial contamination, Poultry meat, Heavy metal elements.  

 


