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درادةىتأثورىبعضىالمعقماتىالمدتخدمةىفيىحظائرى
 دتوديىوموروةاألرانبىرلىىاإل

ى
 الصحة العامة والطب الوقائي من جامعة حماه فيماهر الحوراني*: دكتوراه الباحث 

 جامعة حماه. -كمية الطب البيطري - تعميميةعضو هيئة  
 

ص:  الممخَّ
ماءات  وىيلمعقمات التجارية تقييـ فعالية ثالثة أنواع مف ا استيدفت ىذه الدراسة

 ورباعيات األمونيـو (pheno) والفينوؿ (Ammonium hydroxide) األمونيـو
(Quaternary ammonium )  وذلؾ مف حيث تأثيرىا 01%,01%, 5بتراكيز ,%

 (Eimeria Stiedaeستيدي ) لإليميرية عمى الكيسات البيضية غير المتبوغة
(Unsporulated E. Stiedae oocysts)  قنية الصفراوية عند والتي تصيب الكبد والا

في الكبد والمرارة والقناة صفراوية المعدية, وآفات   ب بالتياب وتضخـاألرانب وتتسب  
ماسبؽ ُدرَست أيضًا بعض التأثيرات البيئي ة لعوامؿ  إلىباإلضافة  بالكبد, تنكزية بيضاء

 الماّدة العضوي ة. ووجود (Ph) الػػباىاءتتضم ف درجة الحرارة و رقـ 
% 01%, و5وبينت النتائج أف أفضؿ المعقمات المختبرة ىو ماءات األمونيـو بتركيز  

درجة  55 إلىساعة, كما تبيف أف درجة الحرارة المرتفعة  02% بزمف تماس 01والفينوؿ 
دقيقة فقط  05 إلى% 01مئوية فما فوؽ قد خفضت زمف التماس مع ماءات األمونيـو 

زمف التماس مع الحصوؿ عمى  خفضساعة, األمر الذي لو أىمية في  02عوضًا عف 
قموياًّ عند تطبيؽ  ىناؾ ضرورة ألف يكوف وسط التفاعؿنفس الفاعمية, كما تبيف أنو 

,  بينما  ينبغي أف تؤخذ  الحامضية بعيف العتبار عند  Ph درجة الباىاءماءات األمونيـو
تبيف أف المواد العضوية ل تمتمؾ أي تأثير  أخيراً سطة المعقمات الفينولية, و التعقيـ بوا

.)  عمى فعالية ىذيف النوعيف مف المعقمات )أي الفينوؿ وماءات األمونيـو
آيميريا ستيدي, المعقمات, الفعالية التثبيطية,  (:Key Words) الكممات المفتاحيَّة

 التبوغ.
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Abstract 

We have been evaluating the effectiveness of three types of 

commercial disinfectants include hydroxide, ammonium and phenol 

and ammonium quartets concentrations of 5%, 10%, 20%, and in 

terms of their impact on the not sporulate cysts ovales for Coccidia 

type stiedae, and that affects the liver and bile ducts in the rabbit, 

and cause inflammation and hyperplasia in liver, gallbladder and 

biliary canal infectious, and necrotic lesions with white color in the 

liver tissue, in addition to the foregoing, also examined some of the 

environmental effects of factors, including temperature and pH 

number (Ph) and the presence of organic matter. 

The results showed that the best disinfectants tested is ammonium 

hydroxide concentration of 5%, 10% and phenol 10% a time of 

contact 24 hours, it turns out that the high temperature of 35 ° C and 

above have reduced contact time with ammonium hydroxide 10% to 

only 15 minutes instead of 24 hours, which has importance in 

reducing the contact time with access to the same efficiency, it turns 

out that there is a need to provide an alkaline reaction condition 

when applying ammonium hydroxide, while there should need to 

provide acidic reaction condition when sterilization by disinfectants 

phenolic, and finally found that organic matter does not has an 

impact on the effectiveness of the two types of sterilizers (phenol 

and ammonium hydroxide). 

 

Key Words: 

  Eimeria Stiedae, disinfectants, effective inhibitory, sporulation. 
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 المقدمة: -1
 6.7تعتبر صناعة الدواجف مف أىـ الصناعات حوؿ العالـ حيث أنيا تشارؾ في إنتاج  -

ىذا األمر يبيف النسبة المئوية المعتبرة مف استيالؾ المحـ حوؿ , [1]مميوف دجاجة سنويا 
مرض لإلصابة ب اد تبعاً حالعالـ, ولسوء الحظ يمكف أف يتأث ر تطور ىذه الصناعة بشكؿ 

 (.[2] الدواجف يميريةإعي بدُ 
الذي تـ التبميغ عنو في  المرض األكثر انتشاراً  (Coccidiosis) يميريةاإلمرض ُيَعدُّ  -

عبارة عف عدوى سببيا نوع مف األوالي ينتمي لتحت رتبة  وىو ,[3]العالـ حسب الباحثيف 
 يميرية(, وجنس اإلEimeriidae(, عائمة اإليميريادي )Coccidia) يميريةاإل

(Eimeria )[4;5], أف الكمفة العالمية  وبحسب دراسة قاـ بيا بعض الباحثيف فقد ظير
 .[6]مميوف دولر سنويا  511قد تتجاوز اؿ  يميريةالناتجة عف مرض اإل

المعالجة الطبية باستخداـ عمى في الوقت الحالي  يميريةاإلتعتمد السيطرة عمى مرض  -
لستخداـ المبكر لممعقمات في أبنية المداجف ا, ومف الممكف أف يكوف يميريةمضادات اإل

أف األمونيا  حيث تبي ف .[7]في ظروؼ التربية المكثفة  وخاصةً  البديمة الحموؿاحد 
(Ammonia ,)الميثيؿ بروميد و (Methyl bromideوالفينول ,)ت (Phenols ىي )

لمعقمات عمى فعالية ا البحث حوؿ , وتـّ [7] ةمواد ذات فعالية عمى الكيسات البوغي  
 .[13;12;11;10;9;8] الباحثيفستيدي مف قبؿ العديد مف  يميريةاإل

كؿ أنحاء  الدواجف كمرض ىو مؤّثر أساسي عمى صناعة الدواجف في   إيميريةيبدو أف  
العالـ, حيث أن و تسبب في نشوء خسائر اقتصادية ضخمة لسوء الحظ, وتعتبر العوامؿ 

 يميريةمرض عند األرانب والتي ىي الكيسات البيضية لإلالمسببة لمشكؿ الكبدي ليذا ال
الكيسات   تستيدي مقاومة بشكؿ قوي لمعظـ المعقمات الكيماوية المعروفة , حيث صنف

لقد , و .[15] عمى أنيا األكثر مقاومة لممعقمات وذلؾ بعد البريونات لإليميريةالبيضية 
% فما فوؽ حتى يصح القوؿ 55نسبة ف الفعالية المثّبطة المرغوبة يجب أف تكوف بأ تبيف
 ..[16] معقـ ذو فعالية مناسبةأف ال
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 :هدف البحث -0
عمى ماسبؽ ُأجريت ىذه الدراسة التجريبية لكشؼ أكثر أنواع المعقمات التجارية  بناءً  

لتطبيؽ ىذه  ةً ستيدي, وأكثر الظروؼ مالئم يميريةضد الكيسات البوغية لمإل فعاليةً 
 المعقمات.

العمل: وطرق مواد -5  

خالؿ جمع عدة عينات  مف: وتـ الحصوؿ عمييا  ستيدي يميريةالكيسات البيضية لمإل -0
نة لقد تـ تنقية الكيسات البيضة المحض   .[14] ستيدي يميريةمخموجة باإل أرانببراز مف 

التعويـ  واستخدمت طريقةلتخفيض المادة العضوية قدر اإلمكاف بيدؼ تقدير عممية العد, 
مؿ باستخداـ تقنية 0 في كؿ كيسة بيضية 66666البيضية ب راح عدد الكيسات وتـ اقت

  .[14]ماؾ ماستر 
 المعقمات الكيماوية المستعممة: -2

 :Phenol الفينول –أوال 
تـ الحصوؿ عميو مف مخبر الكيمياء في قسـ الكيمياء الحيوية بكمية الطب البيطري  

 %.01 %و01% و5ىي استخدـ بتراكيز متعددة و بجامعة حماه 
 : Ammonium hydroxide  %33ماءات األمونيوم  -ثانيا

تـ الحصوؿ عمييا مف مخبر الكيمياء في قسـ الكيمياء الحيوية بكمية الطب البيطري 
 %.01%و 01% و5متعدد ة ىي  بجامعة حماه, واستخدمت بتراكيز

 : Quaternary ammonium رباعيات األمونيوم التجاري -ثالثا  
عمييا مف أحد مكاتب الدواجف في مدينة حماه, وتـ استخدامو أيضًا بتراكيز  تـ الحصوؿ

 %.01%و 01% و5ىي  متعددة
التقييم المخبري داخل المخبر لممعقمات المستخدمة ضد الكيسات البيضية غير   -3

 تحت شروط مختمفة: ستيديالمتبوغة لآليميريا 
مؿ مف محموؿ الكيسات 0فحص ف التجربة عبارة عتأثير التركيز و زمن التماس:  -أوال

 المدروسة, ت معاممتو بتراكيز مختمفة لمختمؼ المعقماتتم  والذي البيضية غير المتبوغة 
درجة مئوية,  05ساعة, وبدرجة حرارة ثابتة  02ودقيقة  51دقائؽ و 01تماس  ولفترات
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ت ألجؿ مرا 5وفي نياية كؿ فترة تماس تـ غسؿ الكيسات البيضية بواسطة الماء المعقـ 
ثنائي كرومات محموؿ  مؿ مف 0إزالة آثار المادة المعقمة المختبرة, وفي النياية ُأضيؼ 

لمكيسات البيضية المغسولة  (Potassium dichromate solution) %0.5البوتاسيـو 
 .األنابيب في اليواء بدرجة حرارة الغرفة ألجؿ تماـ التبوغ ُحفظتفي كؿ أنبوب ثـ 

بيب الشاىدة التي تحتوي عمى كيسات بيضية لـ تتعرض ليذه ناؾ أيضا األناىُ  -
 المعقمات, وقد تـ معاممتيا بنفس الطريقة السابقة.

 تأثير درجة الحرارة: -ثانيا  
مؿ مف معمؽ الكيسات البيضية بدرجات حرارة 0تمت إضافة المعقمات المختبرة إلى 

ت تماس ثابتة عبارة عف وذلؾ لفترا عمى الترتيب درجة مئوية( 5520522,مختمفة ىي )
الكيسات البيضية المعقمة لنفس الخطوات  خضعتدقيقة, وبعد انتياء التجربة  05

 السابقة.
      (: Phتأثير رقم الباهاء ) -ثالثا  

مختمفة  Phمؿ معمؽ الكيسات البيضية بدرجات 0 إلىالمعقمات المدروسة  إضافةتمت 
دقيقة, في نياية التجربة  05ة وبزمف ثابت وذلؾ بدرجة حرارة الغرف, ( 52625عبارة عف )

 تخضع الكيسات البيضية المعقمة لنفس الخطوات السابؽ ذكرىا.
 تأثير المادة العضوية : -رابعا  
محموؿ المرؽ الحاوي عمى المادة العضوية والذي ىو عبارة عف زرؽ الدجاج  تجييزتـ 

الماء المقّطر, مؿ مف 011 إلىغ مف زرؽ الدجاج 01بإضافة  وذلؾ %01تركيز 
 / مؿ.71111الكيسات البيضية المختبرة أضيفت ليذا المعمؽ والعدد المقترح 

مؿ  0باستخداـ الماء المعقـ فقط, وكؿ ىناؾ معمؽ كيسات بيضية آخر تـ تحضيره 
مدة % ل01ألؼ كيسة بيضية معقمة بالمعقمات المدروسة بتركيز  71111احتوى عمى 

 عبارة عف معمؽ لممادة العضوية األنبوب الشاىد كاف دقيقة بدرجة حرارة الغرفة, 05
يحتوي عمى كيسات بيضية مع ماء مقطر, وفي نياية التجربة خضعت الكيسات البيضية 

 لنفس الخطوات التي تـ القياـ بيا في المرحمة األولى.
مف الميـ المالحظة أف فعالية المعقمات المختبرة قد تـ تقييميا مف خالؿ حساب  -

 Inhibitory) (IAمف خالؿ مصطمح ) لمكيسات البيضية ةالمئوية لمفعالية التثبيطيّ النسبة 
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Activity) ( أوsporulation inhibition rate of the oocysts) وىناؾ مصطمح ,
 sporulation rate of the)  (SP)البيضية  الكيسات لتبوُّغآخر ىو النسبة المئوية 

oocysts,) عد الكيسات القياـ ب تـكؿ تجربة  بدء ياـ مفأ سبعة مرور حيث أنو بعد
 Mac Master)نبوب باستخداـ تقنية ماؾ ماستر ساليد أبيضية المتبوغة في كؿ ال

slide ) , لمفعالية التثبيطية  المئويةالنسبة  وقد تـ حسابلمحصوؿ عمى نسبة التبوغ
 حسب القانوف التالي:لمعينات المدروسة 
 (=AIالفعالية التثبيطي ة )

 النتائج والمناقشة:-2
العممية التأثير الواضح والكبير لممعقمات المستخدمة عمى عممية  ىذه الدراسةلقد أثبتت 

ثالثة ( 0مف النوع ستيدي, حيث يبدو في الصورة رقـ ) لإليميريةالبيضية تبوغ الكيسات 
والكيسات البيضية  غ,الكيسات البيضية قبؿ التبو نماذج مختمفة مف الكيسات البيضية ىي 

بينما تبدو  المتبوغة, والكيسات البيضية المشوىة بفعؿ المعقمات المستخدمة في التعقيـ, 
والمتخربة واألبواغ الحرة التي تشكمت بسبب ظروؼ الحضانة  الكيسات البيضية المتبوغة

يبدو ( 5في الصورة الثانية, وفي الصورة رقـ )التجارب المختمفة أثناء العمؿ  واستخداـ 
ستيدي عند األرانب  يميريةبوضوح العالمات التشريحية المرضية المميزة لإلصابة باإل

ممثمة بالبؤر النخرية في الكبد والتياب القناة المرارية المعوية وامتالئيا بالصفراء الحاوية 
ألجؿ استخداميا في  بالمحقفعمى الكيسات البيضية غير المتبوغة وكيفية سحب الصفراء 

 ختبارات.ال
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 متنوعةيضية ب كيسات (1الصورة رقم )

 
 وأبواغ حرةيضية ب اتكيس( 2الصورة رقم )
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 ( عالمات المرض عمى الكبد وسحب الصفراء3الصورة رقم )

 
ممعقمات المستعممة عمى فعالية تبوغ لتأثير التركيز وزمف التماس  ةوؿ التاليابيف الجدت

 الكيسات البيضية لآليميريا ستيدي:
عمى فعالية تبوغ الكيسات البيضية  ماءات األمونيوم(: تأثير التركيز وزمن التماس بوجود 1الجدول رقم )

 لآليميريا ستيدي عند األرانب
 

 

 المعقم
ى

ىالتركوز
ى

زمنى
ىالتماس

ى

ىدقائقى01
ى

ىدقائقىى57
ى

ىذاهدىدارةىى46
CONTROL 

ى
ى

ماءاتى
ىاألمونووم

 

5% 
SP - 15.5 0 85.4 
IA - 81.8 011 0 

 

01% 
SP - 7 1 85.4 
IA - 91.8 011 0 

 

01% 
SP - 6.5 1 85.4 
IA - 92.3 011 0 

 



9 

 المخطط التالي يظير ما سبؽ ذكر في الجدوؿ السابؽ أعاله: و

 

تأثير التركيز وزمن التماس بوجود ماءات األمونيوم عمى فعالية تبوغ الكيسات البيضية  (:1المخطط رقم )
 ند األرانبلآليميريا ستيدي ع

عمى فعالية تبوغ الكيسات البيضية لآليميريا ستيدي  الفينول(: تأثير التركيز وزمن التماس بوجود 2الجدول رقم )
 عند األرانب

 

 المعقم
ى

ىالتركوز
ى

ىزمنىالتماس
ى

ىدقائقى01
ى

ىدقائقىى57
ى

ىذاهدىدارةىى46
CONTROL 

ى
ى

ىالفونول

 

5% 
SP - 54 41.1 85.4 
IA - 36.7 55.5 0 

 

01% 
SP - 23.1 1 85.4 
IA - 72.9 011 0 

 

01% 
SP - 21.4 1 85.4 
IA - 74.9 011 0 
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 المخطط التالي يظير ما سبؽ ذكر في الجدوؿ السابؽ أعاله: و

 
 ستيدي لآليميريا البيضية الكيسات تبوغ فعالية عمى الفينول بوجود التماس وزمن التركيز تأثير(: 2) رقم المخطط

 نباألرا عند
 

عمى فعالية تبوغ الكيسات البيضية  رباعي األمونيومتأثير التركيز وزمن التماس بوجود  (:3الجدول رقم )
 لآليميريا ستيدي عند األرانب

 
 

 المعقم
ى

ىالتركوز
ى

ىزمنىالتماس
ى

ىدقائقى01
ى

ىدقائقىى57
ى

ىذاهدىدارةىى46
CONTROL 

ى
ى

رباريى
ىاألمونووم

 

5% 
SP - 82.2 65.6 85.4 
IA - 3.7 23.2 0 

 

01% 
SP 51.7 76.9 84.3 85.4 
IA 5.7 9.9 15.7 0 

 

01% 
SP 85 75.4 70 85.4 
IA 15 11.7 18 0 
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 المخطط التالي يظير ما سبؽ ذكر في الجدوؿ السابؽ أعاله: و

 
 بيضيةال الكيسات تبوغ فعالية عمى األمونيوم رباعي بوجود التماس وزمن التركيز تأثير(: 3) رقم المخطط

 األرانب عند ستيدي لآليميريا
تأثير وجود المادة العضوية عمى فعالية المعقمات المستعممة ضد  ةوؿ التاليابيف الجدتكما 

 ستيدي عند األرانب: يميريةالكيسات البيضية غير المتبوغة لمإل
البيضية غير المتبوغة  ضد الكيسات ماءات األمونيومتأثير وجود المادة العضوية عمى فعالية (: 4الجدول رقم )

 ستيدي عند األرانب يميريةلمإل
 

 المعقم
ى

ىالتركوز
ى

المادةى
العضووةى

ى01%

ى

بغوابىالمادةى
ىالعضووة

ى

بوجودىالمادةى
 العضووة

ى

ىالذاهد

ى
ى

ماءاتى
ىاألمونووم

 

5% 
SP 15.5 9.4 61.2 
IA 84.5 84.6 0 

 

01% 
SP 0 0 61.2 
IA 100 100 0 

 

01% 
SP 0 0 61.2 
IA 100 100 0 
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 المخطط التالي يظير ما سبؽ ذكر في الجدوؿ السابؽ أعاله: و

 
 المتبوغة غير البيضية الكيسات ضد األمونيوم ماءات فعالية عمى العضوية المادة وجود تأثير(: 4) رقم المخطط

 األرانب عند ستيدي يميريةلمإل
 

 يميريةضد الكيسات البيضية غير المتبوغة لمإل الفينولتأثير وجود المادة العضوية عمى فعالية (: 5الجدول رقم )
 ستيدي عند األرانب

 

 

 المعقم
ى

ىالتركوز

ى

المادةى
العضووةى

ى01%

ى

بغوابىالمادةى
ىالعضووة

ى

بوجودىالمادةى
 العضووة

ى

ىالذاهد

ى
ى

ى
ى

ىالفونول

 

5% 
SP 54 42.8 61.2 
IA 11.7 30 0 

 

01% 
SP 23.1 0 61.2 
IA 62.2 100 0 

 

01% 
SP 21.4 0 61.2 
IA 65 100  
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 المخطط التالي يظير ما سبؽ ذكر في الجدوؿ السابؽ أعاله: و

 
 يميرية(: تأثير وجود المادة العضوية عمى فعالية الفينول ضد الكيسات البيضية غير المتبوغة لمإل5رقم ) المخطط

 ستيدي عند األرانب
 

ضد الكيسات البيضية غير المتبوغة  رباعي األمونيومفعالية  تأثير وجود المادة العضوية عمى(: 6الجدول رقم )
 ستيدي عند األرانب يميريةلمإل

 
 

 المعقم
ى

ىالتركوز
ى

المادةى
العضووةى

ى01%

ى

بغوابىالمادةى
ىالعضووة

ى

بوجودىالمادةى
 العضووة

ى

ىالذاهد

ى
ى

رباريى
ىاألمونووم

 

5% 
SP 74.7 85.1 61.2 
IA 23.2 39 0 

 

01% 
SP 82.2 33.3 61.2 
IA 34.3 45.5 0 

 

01% 
SP 80.6 75.4 61.2 
IA 31.6 23.2 0 
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 المخطط التالي يظير ما سبؽ ذكر في الجدوؿ السابؽ أعاله: و

 
 المتبوغة غير البيضية الكيسات ضد األمونيوم رباعي فعالية عمى العضوية المادة وجود تأثير(: 6) رقم المخطط

 األرانب عند ستيدي يميريةلمإل
 

تأثير درجة الحرارة عمى فعالية المعقمات المستعممة ضد التالية وؿ االجدتبيف  كما
 :ستيدي عند األرانب يميريةالكيسات البيضية غير المتبوغة لمإل

 %10 ماءات األمونيومعمى فعالية  درجة الحرارةتأثير ( يبين 7الجدول رقم )
 ستيدي عند األرانب يميريةالمستعممة ضد الكيسات البيضية غير المتبوغة لمإل

 
 

ى
 المعقم

ى

درجةى
الحرارةى

C°ى

ى

ى
ى°Cى 35

 
 

 

C°4    

ى

ىذاهد
C°35 

ى

ىذاهد
C°4ى

ىماءاتىاألمونووم
10% 

SP 0 72.1 79.5 55 
IA 100 9.1 0 0 
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 المخطط التالي يظير ما سبؽ ذكر في الجدوؿ السابؽ أعاله: و

 
 %16 األمونيوم اتماء فعالية عمى الحرارة درجة تأثير يبين( 7) رقم المخطط

 األرانب عند ستيدي يميريةلمإل المتبوغة غير البيضية الكيسات ضد المستعممة
 
 

 %10 الفينولعمى فعالية  درجة الحرارةتأثير ( يبين 8الجدول رقم )
 ستيدي عند األرانب يميريةالمستعممة ضد الكيسات البيضية غير المتبوغة لمإل

 
 

 

ى
 المعقم

ى

درجةى
الحرارةى

C°ى

ى

ى
ى°Cى 35

 
 

 

C°4    

ى

ىذاهد
C°35 

ى

ىذاهد
C°4ى

ىالفونول
10% 

SP 43.1 51.2 79.5 55 
IA 51.8 35.5 0 0 
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 المخطط التالي يظير ما سبؽ ذكر في الجدوؿ السابؽ أعاله: و

 
 %16 الفينول فعالية عمى الحرارة درجة تأثير يبين( 8) رقم المخطط  
 األرانب عند ستيدي يميريةلمإل ةالمتبوغ غير البيضية الكيسات ضد المستعممة  

 
 

   %10 رباعي األمونيوم( يبين تأثير درجة الحرارة عمى فعالية 9الجدول رقم )
 ستيدي عند األرانب يميريةالمستعممة ضد الكيسات البيضية غير المتبوغة لمإل

 
 

 

ى
 المعقم

ى

درجةى
الحرارةى

C°ى

ى

ى
ى°Cى 35

 
 

 

C°4    

ى

ىذاهد
C°35 

ى

ىذاهد
C°4ى

رباريى
 نووماألمو

10% 

SP 60 82.6 79.5 55 
IA 24.5 3.8 0 0 
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 المخطط التالي يظير ما سبؽ ذكر في الجدوؿ السابؽ أعاله: و

 
 %16 األمونيوم رباعي فعالية عمى الحرارة درجة تأثير يبين( 9) رقم المخطط

 األرانب عند ستيدي يميريةلمإل المتبوغة غير البيضية الكيسات ضد المستعممة
 

عمى فعالية المعقمات المستعممة ضد  Phتأثير درجة الػ التالية وؿ االجدتبيف يرا وأخ
 :ستيدي عند األرانب يميريةالكيسات البيضية غير المتبوغة لمإل

 
المستعممة ضد الكيسات البيضية غير %5  األمونيوم ماءاتعمى فعالية  Ph( تأثير درجة الـ 16الجدول رقم )

 دي عند األرانبستي يميريةالمتبوغة لمإل
 

 

 

درجةى لمعقما
ىPhالـى

ى

Ph=5ى
ى

ذاهدى
Ph=5ى

ى

Ph=7ى
ى

ذاهدى
Ph=7ى

 

Ph=9ى

ى

ذاهدى
Ph=9 

ىماءات
ىاألمونووم

5% 

SP 5 89 2.5 62.8 0 83.4 
IA 92 0 97.1 0 100 0 
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 المخطط التالي يظير ما سبؽ ذكر في الجدوؿ السابؽ أعاله: و

 
%المستعممة ضد الكيسات البيضية غير 5عالية ماءات األمونيوم  عمى ف Ph( تأثير درجة الـ 16رقم ) المخطط

 ستيدي عند األرانب يميريةالمتبوغة لمإل

 
ضد الكيسات البيضية غير المتبوغة  المستعمل%5 الفينول عمى فعالية  Ph( تأثير درجة الـ 11الجدول رقم )

 ستيدي عند األرانب يميريةلمإل
 

 

درجةى لمعقما
ىPhالـى

ى

Ph=5ى
ى

ذاهدى
Ph=5ى

ى

Ph=7ى
ى

ذاهدى
Ph=7ى

 

Ph=9ى

ى

ذاهدى
Ph=9 

ىالفونول
5% 

SP 66 89 72.5 62.8 77.6 83.4 
IA 25.8 0 15.4 0 6.9 0 
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 المخطط التالي يظير ما سبؽ ذكر في الجدوؿ السابؽ أعاله: و

 
يضية غير المتبوغة %المستعمل ضد الكيسات الب5عمى فعالية الفينول   Ph( تأثير درجة الـ 11رقم ) المخطط

 ستيدي عند األرانب يميريةلمإل
 

ضد الكيسات البيضية غير  المستعمل%5  األمونيوم رباعيعمى فعالية  Ph( تأثير درجة الـ 12الجدول رقم )
 ستيدي عند األرانب يميريةالمتبوغة لمإل

 
 

درجةى لمعقما
ىPhالـى

ى

Ph=5ى
ى

ذاهدى
Ph=5ى

ى

Ph=7ى
ى

ذاهدى
Ph=7ى

 

Ph=9ى

ى

ذاهدى
Ph=9 

باريىر
ىاألمونووم

5% 

SP 77.2 89 80.8 62.8 85.7 83.4 
IA 13.2 0 28.6 0 2.7 0 
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 المخطط التالي يظير ما سبؽ ذكر في الجدوؿ السابؽ أعاله: و

 
%المستعمل ضد الكيسات البيضية غير 5عمى فعالية رباعي األمونيوم   Ph( تأثير درجة الـ 12رقم ) المخطط

 ستيدي عند األرانب يميريةالمتبوغة لمإل
 
% وبزمف تماس 5في ىذه الدراسة أف  ماءات األمونيـو كانت فعالة بتراكيز  وحظلُ  -

%, 57.2%, و55.5ساعة, ووصمت الفعالية التثبيطية إلى   02دقيقة وأيضًا  71-51
بأف ماءات   [17] % بالترتيب وىذه النتيجة متقاربة مع ماوجده الباحثوف55.2و

ساعة  02% ولكف بعد زمف تماس 01% و01% و5فعالة بتراكيز  األمونيـو كانت
كانت متوافقة  إلييا%, والنتيجة التي تـ التوصؿ 011 إلى وصمت الفعالية التثبيطية 

محموؿ معمؽ ماءات  أف الذي وجد [18] التي توصؿ الييا الباحث تمؾ معأيضًا 
ساعة , وكذلؾ  02خالؿ  ستيدي يميريةم ر الكيسات البيضية لإل% قد دَ 5األمونيـو 

% قد قضت عمى الكيسات البيضية 5الذي وجد أف ماءات األمونيـو  [19] الباحث
معمؽ ماءات ساعة, وبينت النتائج أف  02األرانب خالؿ  يميريةالمسببة إل يميريةلإل

% في زمف 011%, و56%, و57.0سبب نسبة تثبيط قد % 01تركيز األمونيـو ب
لما تـ الحصوؿ  ساعة, وىذا األمر كاف مشابياً  02يقة , ودق 51دقيقة , و 71تماس 

% بماءات 011 إلى نسبة تثبيط وصمت ال الذيف سج   [10] يفعميو مف قبؿ العالم
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ساعة, وبشكؿ معاكس لما سبؽ  02% بعد زمف تماس 01% في تراكيز 55األمونيـو 
 % مف01نسبة  أف   واالذيف وجد  .[8] الباحثيفكاف ىناؾ اختالؼ عما سجؿ مف قبؿ 

دقيقة قد ثبط تطور الكيسات غير المتبوغة في زرؽ  51ماءات  األمونيـو لمدة  معم ؽ
 الدجاج.

ساعة  02%  لمدة 01ىذه الدراسة أف الفينوؿ كاف عالي الفعالية بتركيز  نتائجأوضحت 
الذي  [17]ماسبؽ ذكره توافؽ مع  %, 011زمف تماس مع فعالية تثبيط وصمت إلى  

ساعة زمف  02% لمدة 01% وبتركيز 01الفينوؿ كاف عالي الفعالية بتركيز  أف أكد
لما تـ  أيضاً  النتيجة مشابية%, وىذه 011 إلى تماس وذلؾ مع فعالية تثبيط وصمت 

% بيف فعالية 20.7الذي وجد اف الفينوؿ بتركيز  .[7] الحصوؿ عميو مف قبؿ العالـ
 مشابية بتركيز منخفض.
وجدوا أف  فالذي [11] وفىذه الدراسة مع ما توصؿ اليو الباحثبشكؿ معاكس اختمفت 

دقيقة قد امتمؾ فعالية  51% بزمف تماس 01.5% مضافا لو الكريزوؿ 01.5الفينوؿ 
 % فقط.6.6تثبيطية قدرىا 

 02% بعد 50.5نسبة تثبيط بمغت  سب ب %5الفينوؿ أف   [17] في نفس الوقت أظير
حيث بمغت نسبة التثبيط  مما توصمت اليو ىذه الدراسة مف زمف التماس وىذا أقؿ ساعة 
كما كانت ىذه النتيجة أقؿ مما توصؿ اليو  ,ساعة مف زمف التماس 02% بعد 50.2

% نسبة تثبيط بعد زمف 52.5% أظير 5المذاف وجدا أف الفينوؿ التجاري  [10] الباحثاف
 تماس مشابو.

% لفترات تماس 01% و01% و5الثة تـ اختبار مركب رباعي األمونيـو بالتراكيز الث
ساعة( ولـ تصؿ الفعالية التثبيطية ألي مف تراكيز  02دقيقة و 01251زمنية متعددة )

وتشابيت ىذه  ,%55الحد األدنى المقبوؿ والذي ىو  إلى المركب وألي فترة تماس 
 الذي اختبر مركبيف تجارييف مف رباعي المونيـو [19] النتيجة مع ما وجده  الباحث

عند األرانب وقد وجد  يميريةالتجاري ضد كيسات البيضية غير المتبوغة والتي تسبب اإل
 % مف كال المركبيف قد فشمت في قتؿ الكيسات البيضية.5% و5% و0أف تراكيز 

تـ  توثيؽ  تأثير وجود المادة العضوية كعنصر متوقع خالؿ التطبيؽ العممي لستخداـ كما 
تتأثر ماءات األمونيـو بوجود المادة العضوية, وعمى العكس  المعقمات المختبرة حيث لـ
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وارتفعت أيضًا فعالية التثبيط لرباعي  الفينوؿ بشكؿ واضح بكؿ التراكيز, فقد زادت فعالية
وحظ أف لُ  ىذه الدراسة فقد% ولكف بنسبة قميمة, وبحسب 01% و5األمونيـو بتراكيز 

المادة العضوية جاء بعده ماءات األمونيـو الفينوؿ ىو أقؿ المعقمات التي تأثرت بوجود 
تبعًا لوجود فقط % 0% بنسبة 01الفعالية التثبييطية لماءات األمونيـو  انخفضتحيث 

% اطالقا بوجود 01الفينوؿ تركيز لـ يتأثر % مف زرؽ الدجاج كمادة عضوية, بينما 01
% في 7.5نسبة ذلؾ فقد ازدادت فعالية ىذا المركب ب وعالوة عمىالمادة العضوية , 

 وجود المادة العضوية وىذه النتيجة توافقت مع ما أورده الباحثوف
الذيف  [26;25] بينما تناقضت مع ما أورده الباحثوف .[26;25;24;23;22;21;20]

 ذكروا أف المادة العضوية قد ثبطت بشكؿ خفيؼ فعالية الفينولت.
 درجة مئوية 01ارة فوؽ بشكؿ عاـ معظـ المعقمات عممت بأفضؿ ما يمكف بدرجة حر 

ومع ذلؾ فإف درجات الحرارة المرتفعة قد تسرع تبخر درجة فيرنيايت(,  75)فوؽ 
المعقمات األمر الذي قد يخفض زمف التماس ويمكف أف يخفض الفعالية, وأيضًا درجات 

ذلؾ فإف فعالية  إلى الحرارة المنخفضة قد تقمؿ مف فعالية بعض المعقمات, إضافة 
( كانت بطيئة ولكنيا يمكف أف تزداد برفع درجة alkali compoundsقموية )المركبات ال

لوحظ بأنو كاف ىناؾ فعالية متزايدة لبعض المعقمات المختبرة بزيادة درجة , [27]الحرارة 
 % باستخداـ ماءات المونيـو011الحرارة, وقد بمغت نسبة تثبيط تبوغ الكيسات البيضية 

درجة مئوية, وكذلؾ تـ الحصوؿ عمى نفس  55رجة دقيقة وبد 51لزمف تماس  01%
ساعة عندما  02% لمدة 01بعد تعريض الكيسات البيضية لماءات األمونيـو  النتيجة

 درجة مئوية. 05كانت درجة الحرارة 
ساعة  02% قد ينقص زمف التماس مف 01وىكذا فإف استخداـ محموؿ ماءات األمونيـو 

 درجة مئوية. 55 إلى جة الحرارة دقيقة فقط مف خالؿ رفع در  51 إلى 
أشارت المعمومات المستخمصة أف درجات الحرارة المرتفعة قد خفضت الفعالية التثبيطية   

درجة مئوية  2% عند درجة حرارة 55.5% بينما ارتفعت نسبة التثبيط مف 01لمفينوؿ 
اعي درجة مئوية, وأيضًا نفس األمر بالنسبة لرب 55% عند درجة حرارة 50.5 إلى 

درجة مئوية  2% عند درجة حرارة 5.5% حيث ارتفعت نسبة التثبيط مف 01األمونيـو 
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  [17]  معدرجة مئوية, ىذه النتيجة كانت متوافقة  55% عند درجة الحرارة 02.5 إلى 
 .ػ[28] ومع  الباحثيف

% قد 5أف فعالية ماءات األمونيـو  بينت ىذه الدراسة  Phؿفيما يخص تأثير درجة ا
 إلى ( IAحيث وصمت نسبة الفعالية التثبيطية )  (Ph=9في الوسط القموي  ) زادت
حيث كانت الفعالية القصوى  [17]ما وجده الباحث %,  ىذه النتيجة تتوافؽ مع  011

وىو تقريبا مشابو لمقيمة التي تـ التوصؿ  IA=96%وكانت نسبة التثبيط  Ph=00بدرجة 
مع  توافقتىذه النتائج , و IA=95.6%ثبيط حيث كانت نسبة الت Ph=00الييا بدرجة 

 .[26] ( والباحث[27] ماذكره الباحث
 أكثر فاعمية في الوسط الحامضي ىو% 5مف ناحية أخرى وجد أف الفينوؿ 

% بالمقارنة مع 05.5( إلى IA( حيث وصمت نسبة الفعالية التثبيطية ) Ph=5)  بدرجة
% في الوسط القموي 7.5( وPh=7)% في الوسط المتعادؿ 05.2فعالية تثبيطية بمغت 

(Ph=9 بينما وجد ,)[17]  بدرجة 5أف الوسط الحامضي فعاؿ بالنسبة لمفينوؿ %
Ph=2وبالنسبة [26;32;31;30;29] , توافقت ىذه النتائج مع ماذكره الباحثوف ,

(, Ph=7لرباعي األمونيـو فقد كانت فعاليتو التثبيطية القصوى في الوسط المتعادؿ )
% في الوسط الحامضي 05.0%, بينما بمغت 05.7( IAالفعالية التثبيطية )حيث بمغت 

 (Ph=5  وبمغت ,)0.6 ( في الوسط القموي %Ph=9 ). 
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 :االستنتاجات و التوصيات-5
عند  ستيدي يميريةالمستخدمة لمكافحة الكيسات البيضية لإل المختبرة إف معظـ المعقمات

% 01%, و5فعالية ىو ماءات األمونيـو بتركيز  الدواجف ذات فعالية ولكف أكثرىا
 ساعة. 02% بزمف تماس 01والفينوؿ 

درجة مئوية قد خفضت زمف التماس مع ماءات  55 إلى أيضا إف درجة الحرارة المرتفعة 
ساعة, وبالضافة لما سبؽ يجب أف  02عف  دقيقة فقط عوضاً  05 إلى% 01 األمونيـو

  باىاءعند تطبيؽ ماءات األمونيـو بينما درجة الالقموية   Ph باىاءتؤخذ درجة ال
الحامضية يجب أف تؤخذ بعيف العتبار عند التعقيـ بواسطة المعقمات الفينولية, أكثر مف 

 ذلؾ تبيف أف المواد العضوية ل تمتمؾ أي تأثير عمى فعالية ىذيف النوعيف مف المعقمات.
وذلؾ أفضؿ  ,زمف تماسكساعة  02 ة% لمد01تنصح ىذه الدراسة باستخداـ الفينوؿ  -

اؿ وذو ج أك  نتَ مف استخداميا بتركيزىا العالي الطبيعي الذي يسبب تييج واختناؽ وىو مُ 
المتوقع لممدجنة وأدواتيا  العمر اإلنتاجية ويخفؼ ة العامّ تأثير ضار عمى الصحّ 

 ومعداتيا.
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