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الملخص
للجروج ظي المحاظ ة
جمع  301عينة من طيور مشتتتبإ ببصتتااتها بااليش تريوية النولونية من مزارل مرتلجة م
خالل ثالثة أعوام ( )2019-2018-2017لكشف وجود اإلصابة بااليشريوية النولونية ،وخضعت للتشريح
وتسجيل األعراض المرضية وإجراء االختبارات الجرثومية عليها إلثبات اإلصابة .أظهرت النتائج أن نسبة
اإلص تتابة بااليش ت تريوية النولونية ال ت ( )%52.82إلجمالي العينات المجحوصت تتة اواقع ( )%53.1لعينات
النلب و ( )%57.8لعينات الكبد ،وبل ت نست تتبة اإلصت تتابة للمداجن الموجود ظي (عمريت ,مشت تترظة كحلة,
دير الحجر ,رويست ت ت تتة الحايك ,مشت ت ت تتت الحلو ,ايت الرطيب) عل التوالي ( (%25, %52.2, %70.5,
 ،%84, %86.2, %90ظي حين لم تست ت تتجل أة صت ت تتابة ظي المزارل الموجود ظي مناطق :جديتي وبيت
جحا وشت تتباي وبيت الشت تتي يون  ،وبل ت نست تتبة اإلصت تتابة خالل ظصت تتل الشت تتتاء ( ،)%64.63ظي حين لم
تستتجل أة صتتابة خالل ظصتتل الصتتي  .وس تجلت اإلصتتابة عند مرتلف األعمار ،ذ كانت النستتبة خالل
األست ت ت ت ت ت تتبول ال تتالت

والرابع ) )%59.2وبعمر أك ر من  4أست ت ت ت ت ت تتاايع ( )%50.2واألست ت ت ت ت ت تتبول األول وال تتاني

( .)%49.7وقتد وجدت ظروق معنوية ظي القياست ت ت ت ت ت تتات المرتلجة للذبائح المرخوذ من الطيور المشت ت ت ت ت ت تتتبهة
للمزرعتين الواقعتين ظي عمريتت وجتديتي ،ذ تجوقتت مزرعتة جتديتي عل مزرعتة عمريتت ظي كل من و ن
الذايحة ومحيط الص ت ت ت ت ت تتدر ومحيط الجرذ وو ن الص ت ت ت ت ت تتدر وو ن الجرذ وذلك اداللة حص ت ت ت ت ت تتائية عالية جدا
( .(P >0.001توصت تتي لذه الد ارست تتة بض ت تترور تضت تتاظر كاظة عمليات الرعاية الص ت تتحية وال ذائية وتجنب
عوامل الرطر واالجهاد وتطبيق الش ت تتروي الص ت تتحية وإجراءات األمن الحيوة لرجا نس ت تتبة اإلص ت تتابة ل
أدن حد ممون.
الجروج -ذبائح .
الكلمات المفتاحية :االيشريوية النولونية  -مزارل م
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المقدمة:
تعد صناعة الدواجن ظي سورية من ألم الصناعات الوطنية التي تحنق وظ ار اقتصاديا متمي از وتسهم ظي استنرار األمن ال ذائي ،ذ يسالم
لذا النطال ظي ترمين احتياج المستهلكين من اللحوم التي تشهد قباال كبي ار بسبب ارتجال قيمتها ال ذائية ،ضاظة لرخص ثمنها وسهولة
تحضيرلا ،وطعمها واستساغتها من قبل المستهلكين ( .Saranraj et al.,(2016وعل الرغم من تطور قطال الدواجن ال أنإ ما ال
يعاني مجموعة من المشاكل الصحية الجرثومية ،حي

تتعرض قطعان الدواجن لإلصابة بالك ير من الجراثيم الممرضة من ألمها

االيشريوية النولونية (  ,)Esherichia Coliوالتي تشول خط ار كبي ار عل صحة الطيور وتسبب خسائر مادية واقتصادية ظادحة ظي
الجروج وذلك لما تحدثإ من نجوق للطيور وانرجاض كجاء التحويل وننص الو ن أو ترخر النمو ،كما وتنتنل
مزارل الدواجن ,والسيما رعاية م
الك ير من األمراض المشتركة اين اإلنسان والدواجن من خالل الذبائح الملوثة أثناء عمليات ذبحها وإعداد لحومها لالستهالك ,حي تمتلك

االيشريوية النولونية بعا األنماي المصلية الممرضة التي تنتنل ل اإلنسان من خالل استهالك اللحوم الملوثة اها مسببة التسمم ال ذائي
(.)Wasinski ,2019 ; Albarri et al.,2017 ;Addis and Sisay, 2015
تتبع

جراثيم

اإليشريوية

النولونية

عائلة

الجراثيم

المعوية

()Enterobacteriaceae

ول

تابعة

لجن

اإليشريوية

( )Esherichiaنول اإليشريوية النولونية ( ،)Barco et al.,2014ولي عصيات سالبة لصب ة ال رام( )Gramاللوائية مرير قادر
عل استردام الالكتو وتصنف ل سالالت مصلية مرتلجة وظنا لجدول طوره كوظمان ,والذة يرتكز بشول أولي عل المستضد الجسمي
( ,)Oوالذة يجرق االيشريوية النولونية ال أك ر من  17مر مصلية والمستضد السوطي ( ,)Hحي

األنماي المصلية (  )56لكل مر

مصلية ( .)Khatib et al.,2015تتواجد الجراثيم النولونية بشول طبيعي ظي الننا الهضمية لإلنسان والحيوان ،ال أن بعا أنماطها
المصلية تكون مهدد للصحة العامة وممرضة لإلنسان مسببة التسمم ال ذائي وإحداث حاالت ك ير من اإلسهال الدموة خاصة لدى
مرضا معوية ل
األطجال دون سن الرامسة من العمر وكبار السن) ,Kabiru et al.,(2015وقسمت الذرارة الممرضة والتي تسبب أ ا
اإليشريوية النولونية المسببة للنزف المعوة والمنتجة للذيجان المعوة وال ا ية لألمعاء والممرضة لألمعاء والمسببة للتكدس المعوة والملتصنة
المنتشر ) . Mohamed et al.,(2012وقد عزلت لذه الجراثيم ألول مر من ا ار أمعاء األطجال من قبل العالم Theodor Eherich
ظي عام Kenneth, (2005(1885؛ ) ,Laur et al., (2009وكان يعتند أنها غير ممرضة ،لكن فيما بعد عزلت حاالت مرضية ك ير
من الدواجن ( ،Brussow,(2005حي

تتسبب العصيات النولونية بحسب ) Roy et al.,(2006ظي ظهور العديد من األمراض منها

التسمم الدموة النولوني ( )Coli septicaemiaومتال مة تورم الرأس ( )Swollen head syndromeوالتهاب ملتحمة العين
( )Panophthalmitisوالتهاب المجاصل ( )Arthritisوالتهاب التامور ( )pericarditisوالتهاب السر ( )Omphalitisوالتهاب قناه
المح ( )Yolk sac infectionوالتهاب األكياس الهوائية ( )Air sac diseaseالذة يشول أحد

المبيا ( )Salpigitisوالتهاب كي

ركائز اإلصابة بالمرض المعند المزمن بالمشاركة مع جراثيم المايووبال ما – المتدثرات ) Chlamyaiasis( -كون لذه الجراثيم انتها ية
ومتعايشة مع جسم الطائر لكنها ال تلب

أن تتحول ل ممرضة ظي حال التعرض لعدوى ثانوية ناتجة عن عوامل مراضيإ (جرثومية أو

ظيروسية أو طجيلية أو ظطرية) ،أو عوامل اإلجهاد أو عوامل أخرى داخلية أو خارجية ) ،Tonu et al., (2011وقد أشار Kaz, et
) al., (2019أن االيشريوية النولونية الممرضة ( )Escherichia coliلي السبب الرئي

مرض العصيات النولونية الذة
لإلصابة بر ا
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يصيب الدواجن ,وغالبا ما تنتج االصابة عن االستردام غير المناسب لمضادات الجراثيم جنبا ل جنب مع الممارسات الصحية غير
المالئمة .وتعد االيشريوية النولونية ممرضا أوليا أو ثانويا للدواجن حسب ظروف اإلصابة والسالالت (األنماي) التي تحمل جينات
(مورثات) الضراو  ,والسموم ,ومناعة الطيور ،ودرجة حساسيتها لدرجات الحرار  ,وعوامل اإلجهاد وسوء الن اظة ,وااللتهابات المتزامنة مع
وجود أمراض أخرى ,ذ أن كل تلك العوامل تعد من عوامل الرطور التي تسالم ظي حدوث اإلصابة بااليشريوية النولونية أو تحجز عل
ظهورلا ( .Collingwood, et al.,(2014كما أن االستردام المتكرر للعوامل المضاد للجراثيم وعدم االلتزام بالجرعات المحدد أو
تدااير المواظحة الوقائية يؤدة ل تطور مناومة ضد لذه المضادات وبالتالي عدم ترثيرلا عل االيشريوية النولونية ( Zakeri and
 ,Kashefi,(2012); Fletcher, (2015مسببة خسائر اقتصادية لامة بحسب ( Sun et al., (2019؛ )، Burtan et al., (2019
من خالل قدرتها عل احداث والتسبب ظي ننص الو ن ) )Abd al Twab et al., 2015aوارتجال نسبة النجوق ( Roseliza et al.,
 ،(2016ذ تصل ل ( )%15.8ظي الدجاج المصاب ) Abalaka et al., (2017وترخير النمو وانرجاض معدل تحويل األعالف و
تدني نوعية ذبائح التسويق ) .Ewers et al., (2004وتشتد اإلصابة عاد ظي ظصل الشتاء ويساعد عل ذلك مرالجة الشروي الصحية
للتربية من ياد ك اظة الطيور وسوء التهوية وتعريا الصيصان للحرار العالية أو البرود الشديد األمر الذة يضعف مناومة الجسم
للعوامل المجهد تضعف مناومة الجسم للعوامل المجهد (العمادة و ظاضل.)2003,
الجروج ويوظر دخول كبير للعاملين ظي لذا
وألن قطال الدواجن يعد ركيز أساسية ومن ألم مصادر الدخل الوطني ظي سوريا ببنتاجإ للحم م

المجال ولكونإ من ألم منومات النشاي الزراعي الحيواني ظي محاظ ة طرطوس وألن جراثيم  Escherichia. Coliتعد حدى ألم الجراثيم

الممرضة وتؤثر سلبا عل

صحة وإنتاج الطيور وجود الذبائح الناتجة عنها ,ظند لدف لذا البح

ل

كشف وتشريص اإلصابة

بااليشيريوية النولونية وتحديد مدى انتشارلا ظي بعا مزارل الجروج المرتلجة ظي تلك المحاظ ة.
مواد البحث وطرائقه:

للجروج ظي مناطق مرتلجة ظي محاظ ة طرطوس لي:
 جمعت  301عينة من طيور مشتبإ ببصااتها وبرعمار مرتلجة من  10مزارل م(ايت الرطيب ,عمريت ,دير الحجر ,رويسة الحايك ,مشرظة كحلة ,ايت الشي يون  ,جديتي ,مشت الحلو ,شباي ,ايت جحا) خالل

ثالثة أعوام ( 0012 ,2017و .) 0019

 تم تحديد نسبة النجوق ونسبة التحويل ونسبة اإلصابة ظي نهاية الجوج لكل مزرعة اناء عل المتابعة األسبوعية لحالة المداجن المنوهعنها أعاله وسجلت كاظة البيانات والمعلومات المتحصل عليها من المربين.

 خضعت كاظة العينات للتشريح المرضي ,وتم جراء التشريص المربرة لعينات النلب والكبد. -تم تحديد قياسات الذبائح للطيور المربا ظي مدجنتي عمريت وجديتي بعمر  38يوم الرتباي اإلصابة ظيهما بااليشريوية النولونية بشول

رئي

وألم لذه القياسات لي ( :و ن الذايحة ,و ن الصدر ,و ن الجرذ ,محيط الصدر ,محيط الجرذ) ,حي

تم أخذ قياسات الذايحة

بطرينة ( نكنة )2013،كما يلي:
أ .قياس محيط الصدر :وتم ذلك اوساطة شريط قياس خاص منسم ل أجزاء الميليمتر وذلك الجإ حول الصدر ولكل ذايحة.
ب .قياس محيط الجرذ :تم ذلك اوساطة شريط القياس وذلك الجإ حول الجرذ ولكل ذايحة.
 -تم حساب نسب النجوق والتحويل واإلصابة من خالل النوانين المعتمد التالية:
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عدد الطيور الناظنة

نسبة النجوق = 100 × --------------
عدد الطيور الكلي
و ن الطيور

نسبة التحويل= 100 × ---------------
كمية العلف المستهلكة

عدد الطيور المصابة
نسبة اإلصابة = 100 × ---------------
عدد الطيور الكلي
 -تم التركد من وجود اإليشريوية النولونية مربريا من خالل الكشف عنها بالزرل الجرثومي ,حي

رعت كل عينة عل ماء الببتون

وحضنت عل  37م لمد 18ساعة ,وبعدلا رعت عل وسط آجار ماكونكي ( )McCووسط ايو ين أ رق المي يلين()EMB
وحضنت عل  37م لمد  24ساعة ,ثم خضعت المستعمرات النامية المشتبإ اها إلعاد الزرل عل األوساي السابنة اهدف عزل
الجراثيم وتركيد وجودلا وحضنت عل 37م لمد  24ساعة ،ثم أخذت عينات من المستعمرات وصب ت بصب ة غرام وظحصت
مجهريا ,وبهف تركيد تشريص اإليشريوية النولونية أجريت االختبارات الكيميا حيوية التالية( :السترات-اإلندول -ثالثي السور
والحديد -الكاتال ) حسب طرينة ( .)Quinn et al., 2002
-

التحليل اإلحصائي :باستردام ارنامج  Genstateإلظهار الجروق المعنوية اين القياسات المرتلجة للذبائح ,وتم منارنة الجروق
المعنوية عند الدرجات المجتوحة للبرنامج الحاسوبي.

النتائج والمناقشة:

يبين الجدول ( )1نست تتب النجوق والتحويل واإلصت تتابة ،حي

لوحظ وجود تباين واضت تتح ظي نست تتبة اإلصت تتابة اين المداجن المدروست تتة والذة

يعزى ال اختالف الس ت ت ت تتالالت الممرض ت ت ت تتة والحالة المناعية للطيور واختالف العوامل المؤ بة ل هور المرض من س ت ت ت تتوء تهوية واكت ا
واجهاد الطيور واإلص تتابة بممرض تتات أخرى قد تكون عامل مس تتاعد مؤلب ل هور االيشت تريوية النولونية ( )E.coliكرمج (عدوى) ثانوة
م ل أمراض الجمبورو( )Gamboro diseaseوالنيوكاست ت ت ت ت تتل ( )Newcastle diseaseوالميووبال ما ( )Mycoplasmosisوالتهاب
النصتبات المعدة – البرونشيت ,)Infection Bronchitis( -ضاظة لكون العينات (الطيور) المدروسة من قطعان مرتلجة وظي مناطق
مرتلجة ظي محاظ ة طرطوس ,وكذلك احتمال تعرض الطيور لجرعات مرتلجة من المضتتادات الحيوية ،حي
النولونية ظي مدجنتي عمريت ودير الحجر بشتتول رئي  ,حي

كانت اإلصتتابة بااليشتريوية

لوحظ ارتجال نستتب اإلصتتابة ظيهما ( %90و )%84عل الترتيب وارتجال

نست ت ت ت ت ت تتب النجوق ( %10.8و  )%13عل الترتيتب ,متراظنا مع انرجاض نست ت ت ت ت ت تتب التحويل ( %40و )%40.7عل الترتيب .اينما كانت
اإلصت ت تتابة بااليش ت ت تريوية النولونية ظي مدجنتي مش ت ت ترظة كحلة ومشت ت تتت الحلو متراظنة مع وجود أمراض أخرى م ل الجمبورو والمايووبال ما
والتي أدت ال ارتجال نست تتبة النجوق ظيهما ( %15و )%18.97عل الترتيب .وقد لوحظ أن لناك بعا العوامل تزيد من نست تتب النجوق
غير االصتابة بااليشتريوية النولونية ,ذ وجد أن ارتجال درجات الحرار كان لإ أث ار واضتحا عل
( )%11.8وبيت الش ت ت ت تتي يون

ياد نسب النجوق ظي مدجنتي ايت جحا

( )%14بالرغم من خلولما من اإلص ت ت ت تتابة بااليشت ت ت ت تريوية النولونية ،حي

ظهرت عل

الطيور أعراض
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وانرجاض الشت ت تتهية وقلة الحركة وانرجاض النمو والو ن وعند جراء الصت ت تتجة التش ت ت تريحية لهذه الطيور لوحظ وجود طبنات

ظبرينية عل النلب والكبد واحتنان ظي مرتلف األجهز الداخلية ,مع العلم أنإ لم تسجل عند لذه الطيور العالمات أو األعراض اإلكلينكية
والتشتريحية المراظنة لإلصتتابة بااليشتريوية النولونية .وقد لوحظ ارتجال نستتب النجوق نتيجة االصتتابة بااليشتريوية النولونية ظي بعا مزارل
الجروج المدروس ت ت ت تتة والس ت ت ت تتيما ظي مداجن مش ت ت ت تتت الحلو ومشت ت ت ت ترظة كحلة وديرالحجر ،حي
الترتيب ،ولذه النتائج تتجق مع ما أشت ت تتار ليإ كل من ) ,)Roseliza et al., 2016حي

ال ت ( )%18.97و( )%15و( )%13عل
ال ت النست ت تتبة ظي د ارس ت ت تتتهم ( )%15.8من

الطيور المصابة بااليشريوية النولونية.
وتبين النتائج التي تم الحصتتول عليها والستتيما ياد نستتب النجوق ظي الطيور وانرجاض التحويل بستتبب ارتجال نستتب اإلصتتابة باالش تريوية
النولونية حدوث خست تتائر اقتصت تتادية كبير تتجق مع ما ذكره كل من (; Ewers et al., 2004

Sun et al., 2019 Burtan et

.)al., 2019 ; Roseliza et al., 2016 ; Abd al Twab et al ., 2015a
جدول ( .)1نسبة النفوق ونسبة التحويل ونسبة اإلصابة بااليشركية القولونية ( .)E.coli

رقم المدجنة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الموقع
بيت الخطيب
دير الحجر
رويسة الحايك
مشرفة كحلة
بيت الشيخ يونس
جديتي
مشتى الحلو
شباط
بيت جحا
عمريت

نسبة النفوق%
2.5
13
3.73
15
14
5
18.97
2.32
11.8
10.8

نسبة التحويل%
54.1
40.7
48
45
41.1
50.8
42.80
54.05
45.6
40

نسبة اإلصابة من الطيور المشتبهة %
25
84
70.5
86.2
0
0
52.2
0
0
90

الجروج المدروسة انسبة ال ت ()%52.82
يوضح الجدول( )2عملية عزل(  )E.coliوتركيد تشريصها وإصابة الطيور اها ظي مزارل م
من جمالي العينات المجحوصة .وتعد لذه النسبة أقل من النسبة التي حصل عليها ) ,Dadheech et al.,(2016حي

ال ت ()%100

عند الدجاج الذة أادى أعراض كلينيوية ظي مزارل الجروج ,كما كانت أخجا أيضا من نتائج) ,Halfaoui et al .,(2017ذ كانت
انسبة ( )%86.61من الطيور المريضة ،وكذلك أقل مما وجده ( Abd Elatif, (2004الذة توصل ل نسبة صابة ( )%85.3لدجاج
مريا ,وأخجا من نتائج دراسة ) Khoshkhoo et al .,(2019الذين الح وا اإلصابة انسبة ( )%100للعينات المريضة,
وكذلك) ,Shawki et al., (2017ذ ال ت (  ، (%70كما كانت أقل من نتائج ) Abd elatiff et al., (2019ونسبة ( ,)%78وأقل
من نتائج ) ,Ibrahim et al.,(2019ذ ال ت ( ,)%53.4اينما كانت نتائج لذه الدراسة أك ر من نسبة عزل

( )E.coli

التي كشف عنها ) Ramadan et al., (2016والتي ال ت ( )%26.9وتمون من عزلها من طيور مشتبإ ببصااتها وعزلها من أعضاء
مرتلجة كالكبد والنلب ظي مزارل دواجن مرتلجة ،وكذلك كانت النسبة ظي لذه الدراسة أعل مما توصل اليإ Abd El Tawab el
) ,al.,(2014حي

تم عزلها انسبة ( )%38من مزارل الجروج ,وعزلها انسبة ( )%24.7من الدجاج المريا وبنسبة ( (%75.7من

الدجاج الناظق .وكانت النسبة المتحصل عليها أك ر من نتائج ) , Khelfa and Morsy, (2015ذ كانت ( ,)%50.7ومن نتائج
) Mohamed et al., (2013حي

عزلت (  )E.coliانسبة ( )%41.66من مزارل الجروج وأك ر من النسبة ) (%21.6التي ذكرلا
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) .Adam et al., (2018كما يبين الجدول ( )2أن نسبة اإلصابة ظي الكبد ال ت ( (%57.8وكانت أعل نسبة من صابة النلب

( ,(%53.1مما يشير ل طبيعة لذه اإلصابة والتي قد تكون صابة من الشول الحاد ,ولذا يتواظق مع ما كشف عنإ كل من et al .,
) Kumar (2013والذين تمونوا من عزل (  )E.coliانسبة ( )%86.6من العينات المرخوذ من كبد دجاج شملت الت يرات المرضية
اإلجمالية لإ احتنان مرتلف األجهز مع وجود طبنات ظبرينية عل النلب والكبد ,كما عزلت من الكبد انسبة ( )%35.1حسب Rashid
) ,)et al., 2017اينما كانت نسبة العزل من الكبد ( )%10ومن النلب ) )%7.8حسب ) , Roshdy et al., (2012أما Abd El
) Tawab et al .,(2015aظند أشاروا ل نسبة عزل ال ت ) )%39.04من الكبد و ) (%27من النلب.
جدول ( .)2نسبة اإلصابة إلجمالي العينات ونسبة إصابة القلب والكبد باالشريكية القولونية (.)E.coli

العدد الكلي للطيور
المشتبهة

عدد العينات
الموجبة

النسبة%

301

159

52.82

العدد الكلي للطيور
المشتبهة
كبد
قلب
301
301

يوضتح الجدول ( )3نتائج عزل االيشتريوية النولونية ظي لذه الد ارستة ,حي

عدد العينات
الموجبة
كبد
قلب
174
160

النسبة%
قلب
53.1

كبد
57.8

وجد أن نسبة العزل خالل ظصل الشتاء ال ت (,)%64.63

ظي حين لم تعزل ظي أة عينة من العينات المرخوذ خالل ظص ت تتل الص ت تتي  .وربما يعزى ذلك لنلة عدد العينات المش ت تتتبهة المجحوص ت تتة
خالل ظصت تتل الصت تتي

وكذلك ال روف البيئية المحيطة بالطيور خالل لذا الجصت تتل .ولذه النتائج تتواظق من حي

ظصتتل الشتتتاء انستتبة أكبر من ظصتتل الصتتي
) ,Hashem et al.,(2017حي

صت تتابة الطيور خالل

مع ما أشتتار ليإ العمادة و ظاضتتل ( ,)2003وكذلك تتجق مع أشتتار ليإ كل من Abul

تمون الباح ون من عزلها انست تتبة ( )%54.55ظي جميع العينات وبنست تتبة أعل ظي ظصت تتل الشت تتتاء

( )%67.54وبنس ت تتبة أقل ظي ظص ت تتل الص ت تتي

( ,)%38.71كما تتجق مع  al.,(2015b) Abd El Tawab etحي

كانت انس ت تتبة

) (%37.1خالل ظصل الشتاء وبنسبة ) (%17.5خالل ظصل الصي  .وتتجق أيضا مع ) Timothy et al.,(2008انسبة ()%25.4
ظي الشتتاء و ( (%13.3ظي الصتي  ،وكذلك تتجق مع ) Mushi et al.,(2008الذين كشتجوا عن وجود اإلصتابة بالشتاء انسبة أكبر(
 ,(%74كما توصلت الدراسة التي قام اها ) Islam et al.,(2012ل أن اإلصابة ات (  )E.coliال ت نسبة ( )%37.1خالل ظصل
الشت تتتاء ونست تتبة ) )%25.8خالل ظصت تتل الصت تتي  ،وظي د ارست تتة ) Islam et al.,(2009وجد أن النست تتبة ال ت ( )%25.4ظي الشت تتتاء
و( )%13.3خالل ظصل الصي  .وقد يعزى ارتجال نسبة عزل

(  )E.coliخالل ظصل الشتاء ل اإلدار الصحية السيئة للمزارل

المدروست تتة وارتجال نست تتبة األمونيا بالمزرعة وست تتوء التهوية ظيها ,مما يتطلب االلتمام ببدار لذه المزارل وتطبيق قواعد الص ت تحة والست تتالمة
واألمن الحيوة ظي مزارل الجروج بغية الحصت ت تتول عل انتاج خالي من اإلصت ت تتابة التي تعد من االصت ت تتابات المرضت ت تتية المشت ت تتتركة الرطير
لإلنسان والسيما األطجال (.(Kabiru et al .,2015 ;Laur et al ., 2009; Barco et al.,2014
جدول ( .)3نسبة اإلصابة باالشريكية القولونية خالل فصل الشتاء والصيف.

الفصل
شتاء
صيف

العدد الكلي
246
55

الموجب
159
-

يوضت تتح الجدول( )4ظهور اإلصت تتابة بااليش ت تريوية النولونية بمرتلف الجئات العمرية للطيور حي
وال اني ,اينما كانت النست ت ت ت تتبة ( )%59.2للطيور خالل األست ت ت ت تتبول ال ال

النسبة%
64.63
ال ت ( )%40.7خالل األست تتبول األول

والرابع ,وبل ت النست ت ت ت تتبة ) )%50.2للطيور التي تجاو عمرلا
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األستتبول الرابع .ولذه النتائج أقل من النستتب التي حصتتل عليها ) Abul Hashem et al., (2017حي

تم عزلها انستتبة ()%67.36

من طيور بعمر( )0 – 0أس تتبول و ( )%52.76من طيور بعمر( )4 – 0أس تتاايع ,ظي حين لم تس تتجل اإلص تتابة ظي عمر أك ر من ((4
أس تتاايع  ،كما أنها أقل من د ارس تتة ) Roshdy et al., (2012حي

النس تتب ) )%43.1من الطيور التي تبدة أعراض مرضت تتية بعمر

يوم واحد وبنستتبة ( )%15.5من الدجاج المريا بعمر أك ر من أستتبول .وكانت نتائج لذه الد ارستتة أك ر من د ارستتة Uddin et al .,
)(2010حي

ال ت نستبة اإلصتابة خالل األستبول األول ( (%1.34واألستبول ال اني ( )%2.84واألسبوعين ال ال

ولم تس ت تتجل أة ص ت تتابة برعمار الطيور أك ر من األس ت تتبول الرابع ،وتتجق نتائج الد ارس ت تتة الحالية من حي
العمرية مع ) , Sharada et al., (2008حي

والرابع (,)%1.52

ظهور المرض بمرتلف الجئات

عزلت  E.coliمن طيور بعمر ( )7-1أس تتاايع وكانت النس تتبة ( ,)%76.47وكذلك

تتجق مع) ,Sahoo et al.,(2012حي عزلت بعمر ( )4-0أست ت ت ت ت تتاايع ومن عمر ( )7-4أست ت ت ت ت تتاايع ,وكذلك تتجق مع نتائج et al.,
) Abd elatiff (2019وبل ت نسبة عزل  )%78) E.coliمن الدجاج بعمر ( )6-4أساايع ,ومع ) ,Rahman et al.,(2004حي
أكد الباح ون عل ظهور االصتتابة برعمار مرتلجة وبنستتبة عالية ظي األعمار المتندمة ) ،)%36.73ويعزى اإلختالف ظي معدل انتشتتار
لذه االصابة ل اإلختالف ظي ضراو السالالت وشد الحاالت والوضع المناعي للطيور وال روف البيئية والمناخية لكل منطنة ,ضاظة
ل روف الرعاية والت ذية واتبال البرامج الصحية المرتلجة وإصابة الطيور باألمراض المرتلجة ,ولذا ما أكدتإ مع م المراجع العلمية المنوه
عنها آنجا.
جدول ( .)4نسب إصابة الطيور بااليشريكية القولونية حسب أعمارها.

العمر /إسبوع
1-2
3-4
>4

عدد الطيور(العينات) المشتبهة
54
135
112

عدد العينات المصابة
22
80
57

يوضت تتح الجدول ( )5القيم الوست تتط ألو ان وقياست تتات الذبائح اين مدجنتي جديتي وعمريت حي

النسبة%
40.7
59.2
50.2

أظهرت النتائج وجود ظروق معنوية ظي

األو ان والقياستتات المرتلجة للذبائح اين المدجنتين ,و تجوقت القيم الوستتط للو ن الحي وو ن الذبائح وأو ان الصتتدر والجرذ وكذلك القيم
الوس تتط لقياس تتات محيط الص تتدر والجرذ ظي مدجنة جديتي عل القيم الوس تتط لذات األو ان ظي مدجنة عمريت اداللة حص تتائية عالية
جدا ( .(p>0.001ويعزى عدم ظهور اإلص ت تتابة ظي مدجنة جديتي ل التزامها ببتبال الش ت تتروي الص ت تتحية أثناء تربية ورعاية الطيور ,ظي
حين أن مدجنة عمريت لم تكن ظيها الش تتروي الص تتحية مناس تتبة للتربية والس تتيما من ناحية ستتتوء التهوية واكت ا أعداد الطيور ,مما أدى
ل ظهور وارتجال اإلصابة ,ولذا يتجق مع ما أشار ليإ العمادة وظاضل ) ,)2003األمر الذة أدى ل ترثير لذه اإلصابة ظي مرتلف
األو ان والقياستتات المرخوذ وانعواستتها ستتلبا عل النواحي االنتاجية ,حي

انرجضتتت كاظة األو ان والقياستتات المنوه عنها آنجا ظي الطيور

ال مربا ظي مدجنة عمريت بالمنارنة مع األو ان والقياستتات ظي طيور مدجنة جديتي .وتتجق نتائج لذه الد ارستتة مع ما كشتتف عنإ كل من
) ,Ewers et al ., (2004حي

أش تتاروا ل ترخر نمو الطيور المص تتابة بااليشت تريوية النولونية وانرجاض معدل تحويل األعالف وست توء

وتدني نوعية الذبائح عند مرحلة التس تتويق ,مما يؤثر س تتلبا عل الناحية االقتص تتادية لدخل المربين وانعواس ذلك عل االقتص تتاد الوطني
العام.
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جدول ( .)5القيم الوسطى ألوزان وقياسات الذبائح بين مدجنتي جديتي وعمريت.

البيانات
القيم الوسطى
لمدجنة عمريت
القيم الوسطى
للمدجنة جديتي

القياسات

األوزان
وزن الفخذ/غ

محيط
الصدر/سم
28.28 b

محيط
الفخذ/سم
9.923 b

وزن حي/غ

وزن الذبيحة/غ

1536 b

1094 b

وزن
الصدر/غ
499.6 b

174.8 b

33.83 a

14.17 a

2317 a

1748 a

770.8 a

282.4 a

االستنتاجات:
نستنتج من لذه الدراسة مايلي:
 -1مع م مزارل الطيور المدروسة ظي محاظ ة طرطوس كانت مصابة باإليشريوية النولونية ,ذ ال ت ( )%52.82من جمالي العينات
المجحوصتتة ,وتباينت نستتب اإلصتتابة حستتب المزرعة والشتتروي الصتتحية المتبعة ظي كل منها ,مما يؤثر بشتتول ستتلبي عل صتتحة الطيور
وإنتاجها والحالة االقتصادية للمربين.
 -2تجوقت نست تتبة اإلصت تتابة باإليش ت تريوية النولونية ظي العينات المرخوذ من الكبد ( )%57.8عل عينات النلب ( )% 53.1ظي الطيور
المصابة ,األمر الذة انعو

سلبا عل أو ان وأقسام ونوعية الذبائح عند التسويق.

 -3لوحظ أن الطيور تصاب باإليشريوية النولونية بواظة ظئاتها العمرية وبنسب مرتلجة.
 -4ارتجعت نس تتبة اإلص تتابة بااليشت تريوية النولونية عند الطيور خالل ظص تتل الش تتتاء ( ,)%64.63ظي حين لم تس تتجل أة ص تتابة خالل
ظصل الصي .
توصتتي لذه الد ارستتة بضتترور تضتتاظر كاظة عمليات الرعاية التربوية والصتتحية والت ذوية للطيور مع وجوب انتناء طيور التستتمين (اللحم)
من مجاق

خالية من اإلصت ت تتابات المرضت ت تتية والست ت تتيما اإليش ت ت تريوية النولونية ,وتطبيق كاظة الشت ت تتروي الصت ت تتحية والعالجية واتراذ جراءات

الست تتالمة واألمن الحيوة ظي مزارل الجروج ,ضت تتاظة ل الترلص الجني من الطيور المصت تتابة والناظنة بالحرق أو الدظن مع تعقيم الح ائر
لمنع انتشار األخماج عند الطيور بشول عام وااليشريوية النولونية بشول خاص.
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Abstract
301 samples of birds suspected of being infected with Escherichia coli were
collected at various broiler farms in the Tartous Governorate during the years
2017,2018 and 2019 to reveal the presence of Escherichia coli, underwent
dissection, recorded pathological symptoms and performed bacteriological tests.
The results showed that the incidence of Escherichia coli was 52.82% of total
samples, 53.1% of heart samples and 57.8% of liver samples, and the incidence
rate for poultry in (Amrit, Mishrifah Kahlah, Deir al-Hajar , Ruwais al-Hayek ,
Mushta al-Helu and Bait al-Khatib respectively (90%,86.2%,84%,70.5%,52.2%
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and 25%), while the farms in Jditi, Beit Juha, Shabat and Beit Al Sheikh Younis
were not registered any infection, as the rate of infection during winter season
reached 64.63%, while no infection was recorded during summer season, and the
infection was recorded at all ages, as the rate during the third and fourth week
was 59.2%, and at the age of 4 weeks 50.2% and the first and second week 49.7
%. A significant differences were recorded in the different measurements of the
carcasses taken from the suspected birds of the two farms located in Amrit and
Jditi ,where Jditi farm outperformed the Amrit farm in each of the carcass weight
, chest circumference - thigh circumference - chest weight - thigh weight and that
in a very high statistical function (P< 0.001). This study necessitates the
combination of all health and food care operations, avoiding risk and stress
factors, applying health conditions and biosecurity measures to reduce the
infection rate to a minimum.
Keyword: Escherichia coli , meat chicken farm , carcasses.
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