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  الملخص

فقد التجأ السكان في هذه الفترة       (2014-2017) مدينة الموصل للفترة مابين   نظرا لعدم توفر المياه الصالحة للشرب في        

 عينة مياه ابار    40وتم في هذه الدراسة اختيار      . للحياة اليومية والسقي  ستخدامها  لحفر االبار في المنازل من اجل توفير المياه وا        

 عـزل   حيـث تـم    .والمثنى والجامعة والفالح   والزهور حي الضباط وعدن والبكر والنور     :سكنية شملت االحياء    ن مناطق   م

مناطق مختلفة من الجانب االيـسر مـن         المحفورة في  من عينات مياه االبار المنزلية        انواع البكتريا المرضية   وتشخيص بعض 

ريـة  ي البكتاألنـواع  وجود واظهرت نتائج الفحوصات البكتريولوجية .لبشريمتها لالستهالك ا  ئودراسة مدى مال  مدينة الموصل   

 Escherichia coli  بكتريـا من عزلة 21عزلة بكتيرية توزعت بين  56تم تشخيص حيث تلك المناطق  التالية في مياه ابار
 عزالت من 7و Pseudomonas aeruginosa عزالت من بكتريا 8و Aeromonas hydrophilaمن بكتريا  عزالت 10و

ـ   Pseudomonas fluorescensالنـوع   و  Klebsiella pneumoniae  بنوعيهـا  Klebsiella ـ وظهـرت بكتريـا ال

Klebsiella oxytoca على التواليعزالت  4و 6 باعداد.  

بة على تكوين الغشاء الحيوي بطريقتي االنبوب واكار احمر الكونغو حيث اعطت العزالت نس            البكتريا   قابلية هذه    درست

 بكتريـا ل االنـواع التابعـة   في قدرتها على تكوين الغشاء الحيوي بطريقة االنبوب اما بطريقة احمـر الكونغـو فـان          100%

Pseudomonas وAeromonas كانت غير قادرة على تكوين الغشاء الحيوي بهذه الطريقة.  

هم عوامل ضراوتها فقد اجري اختبـار        للمضادات الحيوية والتي تعد من ا      البكتريامقاومة وحساسية هذه     وللتحري عن  

  .الحساسية وقد اظهرت النتائج تفاوت في الحساسية والمقاومة لتلك المضادات
  

  .الغشاء الحيوي  ،التلوث البكتيري،  مياه االبار:ت الدالة االكلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Contamination of Domestic Well Water in Nineveh Governorate with some 

Pathogenic Bacteria and Detection on its Ability to Biofilm Formation 
 

Amera  M.  Alrawi           Manar F. Altaee 
Department of Biology/ College of  Science/ University of Mosul 

 

ABSTRACT 
Due to the unavailability of the drinking water in Mosul city in the period between                  

(2014-2017), people started digging wells in their houses to use it in daily life for consumption and 
irrigation. Forty well water samples were chosen for this study in living quarters (AL-Dubat, Adan, 
AL-Mouthana, AL-Noor, AL-Zhoor, AL-Jamiea, AL-Falah, AL-Baker). Some pathogenic bacteria 
were isolated and identified from well water digged in different areas in the left side of Mosul city 
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and to study reconciliation to human consumption. Results showed that fifty-six bacterial isolates 
obtained included 21 of Escherichia coli, 10 of Aeromonas hydrophila, 8 of Pseudomonas 
aeruginosa, 7 of Pseudomonas fluorescens, and show two species of Klebsiella bacteria, Klebsiella 
pneumonia and Klebsiella oxytoca 6 and 4 respectively. 

Then the ability of these bacterial isolates to form biofilm was studied by using two methods; 
Tube method and Congo red method, isolates gave 100% positive results in its ability to biofilm 
formation by tube method. While by congo red Aeromonas and Pseudomons were unable to form 
biofilm. 

Also the study included determination of antibiotics sensitivity and resistance of bacterial 
isolates to different antibiotics as it is considered one of the important virulence factors , Results 
showed that there is variation in its sensitivity and resistance to these antibiotics. 

 

Keywords: well water, bacterial contamination, biofilm. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 انه فتحة طبيعية او اصطناعية تتدفق المياه عن طريقها تحت ضغط طبيعي او تسحب صناعيا واالبار                 يعرف البئر على  

 السقي واالستخدامات المنزلية وتصمم االبار لتكـون مفتوحـة          ألغراضتكون مفتوحة ويمكن ان توفر مياه للشرب او          عادة ما 

 المياه الجوفية الى البئر وعند تشغيل المضخة ينخفض مستوى          على طبقة المياه الجوفية بحيث يصبح الماء حرا في االنتقال من          

الماء استجابة الستخراجه من البئر مما ينتج عنه تدرج في الضغط بين البئر وخارج البئر وهذا التدرج يسمح للميـاه الجوفيـة                      

  ).OHA, 2015(بالتدفق الى البئر من جميع االتجاهات 

وهي ثقوب تحفر في االرض بوساطة مجرفـة   Dug Wellsهي االبار المحفورة هناك ثالثة انواع من االبار المنزلية و

قدم لذلك تتعرض    )10-30 ( يبلغ عمقها  تكون ضحلة  وهي غالبا ما  او حفار وتغطى بقطعة من الخشب او الحجر او بالخرسانة           

وهـذه   Driven Wellsر المدفوعة اما النوع الثاني من االبار فهو االبا .ألعلى مخاطر التلوث من المصادر السطحية القريبة

 ويبلغ عمقهـا  تشيد بوساطة انبوب صغير يدفع هيدروليكيا الى االرض لسحب الماء من المنطقة المشبعة به وهي ضحلة ايضا                  

قدم  )100-400( عمقا   أكثرويوصف النوع الثالث من االبار بأنه        .قدم وهي اقل عرضة للتلوث من االبار المحفورة       ) 50-30(

  .)Waller, 2016(ف مطاطي او معدني ليحمي المياه من التعرض للتلوث او من تدفق الرواسب اليها ويغلف بغال

من احتياطي المياه العذبة في العالم ونحو نصف مياه الشرب في الواليات المتحدة             % 59يقارب   تشكل المياه الجوفية ما   

  .)Maupin and Barber, 2005( مليار شخص في العالم 2وهي المصدر الرئيس لمياه الشرب لنحو 

عرفت منظمة الصحة العالمية تلوث المياه بأنه مجمل التغيرات التي تحدث في خصائص المياه الطبيعيـة والكيميائيـة                  

وعمومـا تقـسم    .)WHO, 2017( للشرب واالستخدامات المنزلية والزراعية والـصناعية  مما يجعلها غير صالحة الحيائيةاو

ـ  الـتخلص غيـر   ، الصرف الصحيأنظمة متنوعة تشمل    أخرىمصادر طبيعية ومصادر    مصادر تلوث المياه الى       مـن  ؤالكف

 آبار  ، وتسربها واألسمدة استخدام المبيدات    ،طف انسكاب وتدفق المواد الكيميائية والن     ، مقالب القمامة والبالوعات   ،النفايات الخطرة 

 وعلى الرغم من ان الميـاه الجوفيـة تقليـديا اقـل       .وغيرها المناجم   وأنشطة المهجورة   واآلبار،   الحقن آبار،  الصرف الصحي 

 المنقولة عن طريـق الميـاه       األمراض مسؤولة عن عدد من تفشيات       أنها إالعرضة للتلوث الميكروبي مقارنة بالمياه السطحية       

من معظـم   % 76 أن إلى االسكندينافيةجمعت من قبل النظام الوطني لمراقبة التفشيات في الدول           التي اإلحصائياتحيث تشير   

 األنـواع  أهمومن  ).Guzman- Herradar et al., 2015( المنقولة عن طريق المياه يكون مرتبطا بالمياه الجوفية األمراض

 Aeromonas hydrophila ، Escherichia coli ، Pseudomonas  البكتيرية المرضية الملوثـة للميـاه هـي بكتريـا    

aeruginosa   ، fluorescens Pseudomonas، Klebsiella pneumoniae،  Klebsiella oxytoca         

)Forbes et al., 2007( .   وقد حددت منظمة الصحة العالمية مجموعة من المعايير بضمنها البكتريولوجية كما موضـح فـي 
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 عام  ظمة الصحة العالمية   ومن 2001 المواصفات القياسية لمياه الشرب وفق وزارة النفط العراقية عام           إلىالذي يشير   ) 1الجدول(

2017.  
   
  المواصفات القياسية لمياه الشرب 1:الجدول  

         

 المنزلية واعتمادها كمصدر رئيسي لالستخدام البشري وبشكل مطلق في مدينة الموصل فـي              اآلبار مياه   ألهميةونظرا  

الظروف الصعبة واالستثنائية التي مرت على المدينة على نحو خاص لذلك هدف البحث الـى               خالل   )2017-2014(المدة من   

 في بعض مناطق مدينة الموصل ودراسة جانـب مهـم مـن             اآلبار البكتريا المرضية في عينات مياه       أنواعالتحري عن بعض    

 . الحيويةاألغشيةامراضيتها وهو قدرتها على تكوين 

 المواد وطرائق العمل

  المواد

 Samples       العينات

 عينات مـن    5بواقع   عينة   40 األيسرالجانب  /  المنزلية في مدينة الموصل    اآلباربلغت العينات التي تم جمعها من مياه        

  :اآلتيةم جمع العينات من المناطق وت) 5/11/2018(ولغاية ) 22/10/2018 (خالل الفترة منكل منطقة سكنية 

  . الفالح والبكر، الجامعة،لزهور ا، النور،المثنى، عدن، الضباط

  Culture media         الزرعيةاألوساط

   الزرعية الجاهزةاألوساط

 ,LAB, HIMEDIA, OXOID  : التاليـة  الزرعية المجهزة مـن قبـل الـشركات المـصنعة    األوساطستخدمت ا

BACTO) (    سب تعليمات الشركة المصنعة     المنزلية والتي حضرت ح    اآلبارلمعزولة من مياه    لغرض عزل وتشخيص البكتريا ا

  . دقيقة15ْم ولمدة 121جة حرارة وعقمت بالموصدة بدر

  Nutrient agar     وسط االكار المغذي

 MacConkey agar     وسط اكار الماكونكي

 Nutrient broth     وسط المرق المغذي

 Salmonella Shigella agar   اليشيك-وسط اكار سالمونيال

  )Eosine Methylene Blue agar) EMB   الزرقاوسط اكار االيوسين مثلين 

 Triple Sugar Iron agar   وسط اكار ثالثي السكر والحديد

 Simmon Citrate agar     يمون ستراتاوسط اكارس

 Pepton Water       وسط ماء الببتون

  )Tryptic Soy broth)TSB     وسط مرق تربتك سوي

  Muller Hinton agar     وسط اكار موالر هينتون

  )citrate bile salts sucrose agar  Thiosulfate)TCBS         ط وس

 WHOمواصفات   المواصفات العراقية  الوحدة  المعيار

  cfu 1 zero  )      م 35 ساعة بدرجة 24 مل بعد 100( القولونيات

  cfu  1  zero      ) م44 ساعة بدرجة 24مل بعد  E.coli) 100بكتريا 

 cfu  1 zero  )     م35 ساعة بدرجة 24مل بعد  E.coli )250بكتريا 

 cfu  zero  zero        ) م 35  ساعة بدرجة24 مل بعد 1( العدد الكلي للطبق
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   الزرعية المحضرة مختبريااألوساط

 Cetrimide agar     وسط اكار السترمايد

  Glucose Phosphate Pepton Water  وسط ماء الببتون والكلوكوز والفوسفات

  Semi Solid Nutrient agar   وسط االكار المغذي شبه الصلب

  Nutrient Gelatin     تين المغذيوسط الجيال

 Phenol Red agar     السكريات وسط تخمر

 Congo Red agar     وسط اكار احمر الكونغو

  Blood agar       وسط اكار الدم

 Urea agar base      وسط اكار اليوريا

   (Forbes  et al., 2002; Atlas, 2010; Tille, 2014) الغذائية المذكورة كما ورد فياألوساطحضرت 

  :المضادات الحيوية

  .)2الجدول ( المذكورة كما في وبالتراكيز التركية Bioanalyseستخدمت المضادات الحيوية التالية من شركة ا
  

  المضادات الحيوية المستخدمة وتراكيزها :2الجدول 

  

  

  

  
 

  

  طرائق العمل

مدينة الموصل وتمت عملية الجمـع      الجانب االيسر من     عينة من مياه االبار المنزلية من مناطق مختلفة من           40جمعت  

 وذلك بعد تعقيم فوهة الصنبور بالكحول ثم تشغيل المـضخة           3سم 250 معقمة ومحكمة الغطاء بحجم   اجية  زج  دوارق باستخدام

ونقلت الزجاجية   الدوارق احكم غلق    .دقائق من بداية تشغيل المضخة    ) 5(الكهربائية المتصلة بالبئر والسماح بجريان المياه مدة        

وزرعها على وسط االكار المغذي ووسط        من كل عينة   3 سم 0.1تم اخذ    . الفحوصات البكتريولوجية  إلجراءمباشرة الى المختبر    

وبعد انتهاء فترة التحضين اخذت مستعمرة واحدة وزرعـت علـى االوسـاط             . اكار الماكونكي ووسط السالمونيال شيكيال اكار     

  .المذكورة لغرض الحصول على مستعمرات نقية والتي اجري عليها االختبارات البكتريولوجية

  Diagnostic Tests           ارات التشخيصيةاالختب

  :االختبارات المظهرية شملت: اوال

    مواصفات المستعمرات على االوساط الغذائية

تمة والقوام وتحلـل    لوحظت المستعمرات النامية على االوساط الزرعية من حيث الحجم والشكل واالرتفاع واللون والع            

  .الدم والرائحة

   Gram,s Stainصبغة كرام 

 من المستعمرات الفتية النامية على وسط اكار الماكونكي ووسط االكار المغذي بوضعها على شـرائح                بكتيريةحضرت مسحات   

وحـضرت الـصبغة     . بصبغة كرام وفحصت مجهريا لمالحظة اشكال الخاليا وترتيبها وطبيعة تلوينها          وصبغتزجاجية نظيفة   

  .) (Finegold and Martine, 1982باالعتماد على

  قرص/ مايكروغرام/ التركيز  المضاد الحيوي
(VA) Vancomycin  30Mcg 

Amoxicilin/Clavulanic acid  (AMC)  20\10)Mcg(  
Trimethoprim  (TMP)  10Mcg 

Gentamicin  (CN)   10Mcg  
Amikacin  (AK)  10Mcg  

Bactiriacin  (B)  10U  
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  Necrosin stainالنيكروسين  صبغة

 من المستعمرات الفتية النامية على وسط اكار الماكونكي ووسط االكار المغذي بوضعها على              بكتيريةحضرت مسحات   

  .للمحفظةلبكتريا المكونة اللتحري عن  يكروسين وفحصت تحت المجهر بصبغة الن وصبغتشرائح زجاجية نظيفة

  ). (Finegold and Martine,1982وحضرت الصبغة كما ورد في 

   Biochemical Testsةالكيموحيوياالختبارات 

  : في عينات المياه قيد الدراسة اعتمدت عدة اختبارات كيموحيوية شملت البكتريالتشخيص

  Oxidase test   اختبارالكشف عن انزيم االوكسديز •

  Catalase test   اختبار الكشف عن انتاج الكاتاليز •

 Indol test             ندولاختبار انتاج اال •

 Methyl Red test             اختبار المثيل االحمر •

 test Voges Pros Kauer     اختبار فوكس بروس كاور •

                     Citrate Utilization test     اختبار استهالك السترات •

 Sugar fermentation test    ختبار تخمر السكريات ا •

 Triple sugar iron agar test+ H2S     تكوين غازاختبار التخمر و •

 Gelatinase test     اختبار اسالة الجيالتين •

 Urease enzyme test   اختبار الكشف عن انزيم اليوريا •

 Motility test       اختبار الحركة •

  )Forbes et al., 2002; Koneman et al., 2006; Hassan et al., 2011 ( االختبارات الكيموحيوية كما ورد فيأجريت

  APIE20التشخيص باستخدام نظام 

APIE20   : إلىتحتاج  لبة لصبغة كرام التي ال من العصيات السااألخرى األنواع العائلة المعوية وبعض أفرادنظام لتشخيص  هو 

  .متطلبات غذائية خاصة

كيموحيوية لتشخيص العزالت البكتيرية    اجري هذا االختبار لغرض التأكد من النتائج التي حصلنا عليها في االختبارات ال            

  .المعزولة من مياه االبار

  .Biomerieux من قبل شركة المصنعة APIE20 شرائط ال ساطةتم التشخيص بو

  :التحري عن قدرة االنواع البكتيرية المعزولة على تكوين الغشاء الحيوي

 Tube methodطريقة االنبوب  .1

حضرت مزارع فتية  . على تكوين االغشية الحيويةالبكترياالختيار قدرة   et al.,   Hassan)2011( تم اعتماد طريقة

 مـن  مـستعمرة   نقلثم تم .ساعة24  م لمدة37على اوساط اكار الدم واكار الماكونكي من العينات المشخصة وحضنت بدرجة 

ـ     TSB اختبار زجاجية حاوية على وسط       أنابيبالمستعمرات النامية الى     وحـضنت  % 1وز بتركيـز    المضاف له سكر الكلوك

 بمحلول الفوسفات الملحـي المـنظم   األنابيب وتم غسل األنابيبمحتويات في اليوم التالي سكبت  .ساعة 24م لمدة 37 بدرجة 

phosphate buffer saline دقائق ثـم سـكبت   5لمدة % 1 ثم جففت وبعدها تم صبغها بصبغة الكريستال البنفسجية بتركيز 

 لتجف بشكل مقلـوب  األنابيب وبعدها تركت Deionized water من ايونات العسرة ماء مقطر خاٍلالصبغة الزائدة وغسلت ب

 );Christensen et al., 1982    بنفسجية بشكل طبقةاألنابيب الحيوية على الجدران الداخلية وقعر األغشيةلمالحظة تكوين 

Hassan et al., 2011).  
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  Congo red agarطريقة احمر الكونغو . 2

 24 م لمـدة 37  اكار الدم واكار الماكونكي من العينات المشخصة وحضنت بدرجـة  أوساطحضرت مزارع فتية على 

 بعـد   ، ساعة 24م لمدة    37رجة  دوبعد انتهاء فترة التحضين لقحت العزالت على وسط احمر الكونغو وحضنت هوائيا ب             .ساعة

 الحيوية بداللة ظهور المستعمرات بلون اسود جـاف او بـراق         شيةلألغالتحضين تم التحري عن العزالت المكونة        االنتهاء من 

 Freeman et al., 1989; Oliveira and) الحيوية بلون وردي او احمـر نبيـذي   لألغشيةفيما تبدو العزالت غير المكونة 
Cunha, 2010; Hassan et al., 2011).  

  

  اختبار الحساسية للمضادات الحيوية

   -Kirby ض المضادات الحيوية باعتماد طريقـة االنتـشار بـاالقراص كمـا ورد فـي     اجري اختبار الحساسية لبع

Baure(1966)  المعدلة من قبل Vandepitte et al., 2003)(هـي   المستخدمة وكانت المضادات الحيوية (Bactiriacin 
(B), Vancomycin (VA), Amoxicilin/Clavulanic acid (AMC), Trimethoprim (TMP), Gentamicin 

(CN),  Amikacin (AK) (   يأتي االختبار كما إجراءوتم :  

 لغـرض   مرق نقيع القلب والدماغ    للمضادات الحيوية في وسط       فحص حساسيتها  إجراءالمراد   البكتيرية األنواعت  زرع

وحدة مكونة    1.5×108 الخاليا بحيث تحتوي على    أعدادتم تحديد    . ساعة 24م لمدة    37تنشيط البكتريا وتم التحضين في درجة       

ووضعه في طبـق      من المزرعة  3سم 0.1تم اخذ    ،األول ماكفرالند القياسية بمقارنتها مع االنبوب       أنابيب باالعتماد على    للخاليا

 وبعد ان جف اللقاح تم      ،يالكحولالتلهيب   بعد تعقيمها ب   L-Shapeفرش العينة بواسطة     وتم  هنتون اكار  حاوي على وسط مولر   

 على سطح الوسط وبمسافات متباعدة ومتساوية على ان         لتلهيب الكحولي ات الحيوية بواسطة ملقط معقم با      المضاد أقراصوضع  

ة وسجلت النتائج بقياس قطر التثبيط لكل  ساع24م لمدة 37 وتم تحضين الطبق في .  في الطبق الواحدأقراصتزيد عن ستة  ال

  .مضاد
  

 النتائج والمناقشة

 وأظهـرت  وتنقية العزالت البكتيريـة      األولي مدينة الموصل واجري العزل      أحياءض   بع آبار عينة من مياه     40جمعت  

 عينـة   2و% 95 وبنـسبة    اً موجب اً نمو أبدت عينة   38 الغذائية الحصول على     األوساطنتائج زرع العينات من مياه االبار على        

  . حي البكرمنطقة المحفورة في اآلبار من  كانت األخيرة وهذه %5 وبنسبة اً سالباًابدت نمو
  

العينات التي ابدت نمو موجب

%95العينات التي ابدت نمو سالب

5%

  
   النسب المئوية للمزارع الموجبة والسالبة من عينات مياه االبار: 1الشكل 
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وتحتوي على نـسبة عاليـة مـن         ملوثة   قيد الدراسة ان اغلب االبار    ) 1(يالحظ في ضوء النتائج الموضحة في الشكل        

 ألسـباب  وهـذا يعـود      البكتيري  للنمو  نتائج موجبة  أبدتات مياه االبار التي     عينبداللة ظهور نسبة عالية من       البكتيري التلوث

عديدة اهمها عدم مطابقتها للمعايير الدولية من حيث المواصفات فضال عن قربها من شـبكات المجـاري وانابيـب الـصرف                     

 .اه المجاري القديمة والمتكسرة    عديدة من البكتريا المرضية التي تتسرب من شبكة مي         أنواع احتوت على    اآلبار واغلب   ،الصحي

 آبـار لعينتين جمعت من     نتائج نمو سالبة     أعطت التي   %5بلغت   اآلبارفيما تشير النتائج الى وجود نسبة قليلة من عينات مياه           

 %100 واقعة في مواقع معزولة نوعا ما عن مسببات التلوث وبعيدة عن شبكات الصرف الصحي حيث كانت خالية وبنـسبة  

  .من التلوث

  . البكتيرية المعزولة اعتمادا على موقع البئراألنواع أهميوضح ) 3الجدول (يرية وعزلة بكت 56تم الحصول على 
  

  يوضح موقع البئر والبكتريا المعزولة: 3الجدول 
  البكتريا المعزولة  موقع البئر

  E. coli  ,Aeromonas hydrophila  ,Klebsiella oxytoca  حي الضباط

  E.coli, aeruginosa Pseudomonas , Klebsiella pneumoniae , Klebsiella oxytoca   حي عدن

  E. coli,  Aeromonas hydrophila , Pseudomonas fluorescens , Klebsiella pneumoniae  حي المثنى

 E. coli,  Klebsiella pneumoniae , Klebsiella oxytoca   حي النور

 E. coli , Pseudomonas fluorescens , Klebsiella pneumoniae , Klebsiella oxytoca  حي الزهور

  Pseudomonas fluorescens, Klebsiella pneumoniae   حي الجامعة

  E. coli, Aeromonas hydrophila,  aeruginosa Pseudomonas,  Klebsiella pneumoniae   حي الفالح

  E. coli , Aeromonas hydrophila , aeruginosa Pseudomonas   حي البكر

  المعزولة واعدادها والنسبة المئويةالبكتريا   انواع : 4الجدول 
  النسبة المئوية  العدد  البكتريا المعزولة

E. coli  21 37.5% 
Aeromonas hydrophila  10 17.9% 

Pseudomonas aeruginosa  8  14.3% 
Pseudomonas fluorescens  7 12.5% 

Klebsiella pneumoniae 6 10.7% 
Klebsiella oxytoca  4 7.1% 

  

   عزلة56مجموع العزالت 

 في الدراسة الحالية كانـت      اآلبار البكتيرية شيوعا في عملية تلوث مياه        األنواع أكثران  ) 4الجدول  ( النتائج في    أظهرت        

               عـزالت 10 بواقـع   Aeromonas hydrophilaتليها بكتريـا  %37.5 ) (عزلة 21  اذ بلغت Escherichia Coliبكتريا 

 ثـم بكتريـا   ،)%14.3(عـزالت   8 اذ بلغـت  Pseudomonas aeruginosa وجاءت بالمرتبة الثالثة بكتريا ،)17.9%( 

Pseudomonas fluorescens وجاءت بالمرتبة االخيرة بكتريا ) %12.5 ( عزالت7 التي اعطتKlebsiella  اذ اعطـت 

Klebsiella pneumoniae   6 10.7(عزالت%(  واماKlebsiella oxytoca عـزالت  4 فقد مثلت )وان هـذه  ). %7.1

 والتي  هي السائدة في المياه الجوفية ومياه االبار       E.coli ـ الدراسات التي وجد فيها ان بكتريا ال       احدىالنتيجة جاءت متفقة مع     

 من البكتريا المعزولـة     األخرى األنواع نسبة بين    أعلىلتي سجلت   وا  على تلوث تلك المياه بالبكتريا المرضية      تعد مؤشرا مهما  

حيث وجد ان هذه البكتريا هي ) and Altahir, 2011) Abdurrahman الباحث إليهوهذه النتيجة جاءت متفقة مع ما توصل 

 او مـن    أخرى إلىوقد تكون هناك اختالفات في هذه النسب من منطقة           ،)%22.5(السائدة في المياه الجوفية وقد بلغت نسبتها        
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مدينة الى اخرى وممكن ان يكون هذا االختالف بسبب الموقع الجغرافي او العوامل البيئية المحيطة او الفتـرة الزمنيـة التـي                      

  .اجريت فيها الدراسة

 يعود السـباب عديـدة منهـا ان         ةبكتريا القولون البرازي  وان وجود هذا التلوث الميكروبي الذي يتضمن بكتريا القولون و               

 من مصادر عديدة كالتلوث مـن       الحيوياالبار المستخدمة تكون قريبة من سطح االرض مما يزيد من فرصة تعرضها للتلوث              

ة الحيوانـات   جراء االنشطة البشرية التي تؤدي الى تسرب الملوثات الى االبار من محطات تنقية المياه العادمة ومحطات تربي                

كذلك يصل التلوث نتيجة التداخل بين المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي خاصة في االمـاكن                ،والتلوث البرازي الناتج عنها   

 حيث يحوي المـاء الـذي       ر كما ان مياه االمطار لها االثر في تلوث مياه االبا           تتوفر فيها انظمة صرف صحي حديثة      التي ال 

على العديد من الملوثات منها االسمدة والمبيدات الحشرية ومبيدات االعشاب والـروث             يجة االمطار يجري على سطح التربة نت    

والجداول والمياه الجوفية حيث تصل الملوثات لمياه االبـار   األنهارالمستخدم كسماد ومخلفات المناطق السكنية والتي تنتهي الى    

مقالب القمامة حيث ينتج عن مواقع دفن القمامة سوائل          من   اًاتجن التلوث ن   قد يكو  كما ،فيهاو وجود شقوق    بناء البئر   نتيجة سوء   

اما بسبب التحلل للمواد العضوية او بسبب مياه االمطار التي تسقط مباشرة عليها او مياه السيول وارتفاع مستوى المياه الجوفية                    

  الميـاه الجوفيـة    إلـى  داخل التربة حاملة الملوثات      ىإل أخرىوهذه المياه تتخلل بالنفايات وتتشبع باالحياء المجهرية وملوثات         

)U.S.EPA, 2015.(  

او عدم تغطية البئر بغطاء محكـم وكـذلك           الملوثات وجود ثقوب وشقوق في غطاء البئر       ألسباب األخرى لوجود   ا ومن       

من الداخل بالصخور واالسمنت    وجود عيوب في تصاميم البئر وعدم االهتمام بعزل االبار المهجورة وعدم تطبيق جوانب البئر               

  عوامل تؤثر علـى التلـوث الميكروبـي لميـاه االبـار            كلهان السطحي والملوثات لداخل البئر      حتى تمنع وصول مياه الجريا    

)UNESCO, 2012.(  

لفـة اذ    الزرعية المخت  األوساط صفات مختلفة ومتنوعة مظهريا على       اآلبار البكتيرية المعزولة من مياه      األنواع أظهرت       

فـي وصـف     )Koneman et al., 2006 (فـي  نمت بأشكال والوان مختلفة وتطابقت صفات المـستعمرات مـع مـاورد    

 على وسط ماكونكي اكار بشكل مـستعمرات  Escherichia coli  نمو بكتريا فقد ظهر  ،المستعمرات على االوساط الزرعية

بكونهـا مـستعمرات     EMBة الحواف وتميز نموها على وسـط        وردية مخمرة لسكر الالكتوز متوسطة الحجم ملساء ومنتظم       

 وطبيعة اصطباغها بـصبغة      العصوي شكل خالياها ) 2(فيما تبين الصورة    ) 1(خضراء براقة منتظمة كريمية كما في الصورة        

 يـة يص باعتمـاد االختبـارات الروتين      لتأكيد تشخيصها فقد اظهرت النتائج دقة التـشخ        APIE20 كرام وعند استخدام شريط   

  .توضح نتائج االختبار) 3(والصورة 

  
 B                         A                           

  EMBاكار  B: اكار الماكونكي A:  األوساطعلى  Escherichia coli بكتريا مستعمرات :1الصورة           
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  مصبوغة بصبغة كرام Escherichia coli بكتريا خاليا :2الصورة 

  

  
  Escherichia coli لبكتريا API نتائج شريط :3صورة ال

  

على تخمير سكر الالكتوز وانتمائها الى العائلة المعوية فضال عن           E.coliالى قدرة بكتريا    العديد من الدراسات     أشارت

ات من السموم المعوية    لية على افراز كمي   امراض القناة الهضمية ولها القاب    انها تستخدم دليال على التلوث البرازي للمياه وتسبب         

 44بدرجة فضال عن نموها م 37 وظروف النمو المثلى لها هي colerae  Vebrio  ه بمفعولها سموم بكتريا الكوليراالتي تشب

               ؛  2002،خلـف ؛   2002 ،الـراوي والنعيمـي  (. م فتعد بذلك دليال على التلوث البرازي للمياه ببكتريا القولـون البرازيـة  

Atlas,  2010  (.  

 بانهـا  TCBSحيث تميزت مستعمراتها علـى وسـط    Aeromonas hydrophilaتم الحصول على عزالت لبكتريا 

الـصورة  و .)(4Aمتوسطة الحجم ذات لون اصفر ذهبي كريمية القوام منتظمة وملساء الحواف كما في الـصورة                 مستعمرات

4B) (توضح خالياها مصبوغة بصبغة كرام.  
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B     A  

 TCBSعلى وسط  Aeromonas hydrophila  بكتريامستعمرات – A :4صورة ال

B -  مصبوغة بصبغة كرامالبكترياخاليا   
        

لالبواغ لكرام غير مكونة لصبغة  عصوية سالبة بأنها  البكترياالى صفات هذه et al., Horneman )2011( ونالباحث أشار 

 Heat-labile سموم معوية غير مستقرة حرارياإنتاجولها القدرة على متحركة بسوط قطبي مفرد والهوائية اختيارية 

enterotoxinsتوجد في المياه الجوفية وتنتقل الى   فضال عن انها توجد في جميع البيئات المائية العذبة والمالحة وغالبا ما

  . عن طريق تلوث المياه والغذاء بهااإلنسان

 من عينات مياه االبار وتميزت مستعمراتها علـى وسـط االكـار    aeruginosa  Pseudomonasكما عزلت بكتريا

وذات رائحة متميزة كريهـة     ) 5A(كما في الصورة    المغذي بكونها متوسطة الحجم كريمية القوام وتنتج صبغة خضراء اللون           

 سط كمـا فـي    وذات صبغة داكنة طغت على لون الو       الالكتوز غير مخمرة لسكر   فيما بدت على وسط اكار الماكونكي بكونها      

 Pseudomonas عـزل النـوع   ال عـن فـض . توضح خالياها مصبوغة بـصبغة كـرام  ) 6(اما الصورة  .)5B( ةالصور

fluorescens.   

  
B                   A                              

  االوساط على  aeruginosa Pseudomonas  مستعمرات بكتريا :5لصورة ا

A :االكار المغذي  وسط B :كار الماكونكيا  
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  مصبوغة بصبغة كرام aeruginosa Pseudomonas  خاليا بكتريا:6الصورة 

  

تميـزت  وKlebsiella oxytoca و Klebsiella pneumoniaeهما  Klebsiella تابعين لجنس عزل نوعينتم كما  

وز وردية اللون لزجـة وذات  على وسط الماكونكي بكونها مخمرة لسكر الالكت Klebsiella pneumoniaeمستعمرات بكتريا 

 عصوية سالبة لصبغة كرام تنتمي بأنها الى صفات هذه البكتريا et al., Endimiani  )2009( ونقد اشار الباحثقوام مخاطي 

تمتاز هذه البكتريا بامتالكها     ،سكر الالكتوز والهوائية اختيارية   الى العائلة المعوية غير متحركة وغير مكونة لالبواغ ومخمرة ل         

 توجـد بـصورة   ،عمليات البلعمـة للكبسول المتكون من متعدد السكريات الذي يغطي البكتريا بالكامل ويعمل على حمايتها من    

  من الجـسم حيـث     أخرى والفم والجلد ولكنها تعتبر بكتريا انتهازية ممرضة عندما تنتقل الى مناطق             اإلنسان أمعاءطبيعية في   

 للبكتريا المعزولـة    الكيموحيوية االختبارات   وأجريت .بولية والتهابات الجروح والسحايا   التهابات المجاري ال  و تسبب ذات الرئة  

  ).5 الجدول(من مياه االبار المنزلية وكما هو موضح في 
  

   للبكتريا المعزولة من مياه االبارالكيموحيوية االختبارات نتائج  :5 الجدول 
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 Escherichia coli  -  +  +  +  -  -  A/A -  +  -  -  +  +  +  

Aeromonas hydrophila  +  +  +  +  -  -  A/AK  -  +  +  -  +  -  +  

Pseudomonas aeruginosa  +  +  -  -  -  +  AK/AK -  -  +  V  +  -  -  

Pseudomonas fluorescens  +  +  -  -  -  +  AK/AK  -  -  +  V  +  -  -  

Klebsiella pneumoniae -  +  -  -  +  +  A/A  -  +  -  +  -  +  +  

Klebsiella oxytoca  -  +  +  -  +  +  A/A -  +  -  +  -  +  +  

  
نتيجة موجبة        +:               نتيجة سالبة   :-            حامضي  :A متغايرة لالختبار:              AK            قاعدي  :  V 
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  المعزولة على تكوين االغشية الحيويةالبكتريا نتائج التحري عن قابلية 

لنتيجـة   ظهور ا  األنبوبباستخدام طريقة    الحيوية   األغشيةعزولة على تكوين    بينت نتائج التحري عن قابلية الجراثيم الم      

 وكما هو موضـح      وقعرها األنبوبةالموجبة بداللة ظهور ترسب بنفسجي على شكل طبقة غشائية على السطح الداخلي لجدران              

   . بعد غسلها بالماء المقطر الخالي من ايونات العسرة وتجفيفها بشكل مقلوب(7)الصورة  في

  
  نبوبالحيوي بطريقة اال النتيجة الموجبة لتكوين الغشاء :7الصورة 

  

   وقعرهـا   لألنبوبـة  الداخليـة    األسـطح تيجة السالبة تتمثل بعـدم ظهـور ترسـبات الغـشاء الحيـوي علـى                 الن أما

(Christensen et al., 1982 ; Hassan et al., 2011)،الباحثون ان تكون حلقة بنفسجية عند المنطقة الفاصلة بين   فيما عد

   المعزولـة علـى تكـوين       البكتريـا ما بينت نتـائج التحـري عـن قابليـة           بين .تعد نتيجة موجبة   الوسط الزرعي والهواء ال   

   ،ان النتيجة الموجبة تتمثل بظهور مستعمرات ذات لون اسود بـراق او جـاف              الكونغو الغشاء الحيوي باستخدام طريقة احمر    

ـ                    )8(ح فـي الـصورة      اما العزالت السالبة تتمثل بظهور مستعمرات ذات لون وردي او احمر او احمر نبيذي وكما هو موض

(Oliveira and Cunha, 2010; Hassan et al., 2011).  

  
  تكوين الغشاء الحيوي بطريقة احمر الكونغو: 8الصورة 

  

 نسبة  أعطت والسالبة لصبغة كرام     اآلباران جميع العزالت البكتيرية المعزولة من مياه        ) 6الجدول  (في  وقد بينت النتائج    

  مـا  أقـوى غشاء الحيوي بطريقة االنبوب مع اختالف قوة تكوينها للغشاء الحيوي حيث كانت             في قدرتها على تكوين ال    % 100

 مـا ا ،بسبب امتالكها لطبقة الكبسول الموصوفة بطبيعتها من متعدد الـسكريات كيميائيـا            Klebsiella ـيمكن في جرثومة ال   

   . ضعيفة على تكوين الغشاء الحيويقدرتهافقد كانت  Aeromonas ـجرثومة ال
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 ,Pseudomonas aeruginosa البكتيرية التاليةاألنواع أنالكونغو  الغشاء الحيوي بطريقة احمر فيما بينت نتائج تكوين

Pseudomonas fluorescens  , Aeromonas hydrophila على تكوين الغشاء الحيوي بهذه الطريقة غير قادرة.  

   واحمر الكونغو االنبوببكتيرية بطريقتي الحيوي للعزالت النتائج قوة تكوين الغشاء: 6 جدول ال
  

  الكونغوالحيوي بطريقة احمرتكوين الغشاءقوة   قوة تكوين الغشاء الحيوي بطريقة االنبوب  العزالت البكتيرية
Klebsiella pneumoniae  +++  ++  

Klebsiella oxytoca  +++ ++  
Escherichia coli  ++ +  

Pseudomonas aeruginosa  ++ -  
Pseudomonas fluorescens + -  

Aeromonas hydrophila  + -  
  

  للمضادات الحيوية الحساسية  اختبارنتائج 

                المنزليـة يـدويا وفقـا لطريقـة        اآلبـار المعزولة مـن ميـاه      للبكتريا   اختبار الحساسية للمضادات الحيوية      إجراءتم  

)Kirby Bauer method(.  ـ  السالبة لصبغة كرام لبكتريا ال عزالت من8اذ اختيرت حساسية)مـن المـضادات   أنواع) 6 

  في المقاومة والحساسية للمضادات الحيوية المستخدمة في هذا االختبـار          ا المعزولة تباين  البكتريا أظهرتوقد   .الحيوية المختلفة 

 التي استخدمتها هذه    اآلليةديد  والذي يعطي فكرة اولية عن طبيعة مقاومة هذه العزالت للمضادات الحيوية بشكل عام وبدون تح              

  .العزالت في مقاومة المضادات الحيوية

  بقيـاس قطـر تثبيطهـا      السالبة لصبغة كـرام   البكتيرية   العزالت   مقاومة وحساسية يوضح نتيجة اختبار    ) 7(الجدول  و

  .باألقراصللمضادات الحيوية بطريقة االنتشار 
  

  لعزالت البكتيرية قيد الدراسةا  تجاه التثبيط بالمليمتروأقطار وية المضادات الحيالنسبة المئوية لمقاومة :7الجدول 
  البكتريا المضاد الحيوي

B  CN AK TMP AMC VA 
E.coli R  R 16.28 R R R 
E.coli 15 11 12  R  R  R 
E.coli R 16.98  16.98  9.79 R R 

Klebsiella pneumoniae  R  17.8  13.26  R  9.94  R 
Klebsiella  oxytoca  R  18.96  17.28  18.40  15.31  R 

Pseudomonas aeruginosa  R 17.17  16.89  R  R  R  
Pseudomonas  fluorescens  R 16.55  17.37  9.79 R 12.50 

Aeromonas hydrophila  R 19.8  20.16  17 R 15.2  

 %75 %75 %50 %0 %12.5 %87.5  النسبة المئوية لمقاومة المضادات الحيوية
          

         

بنـسبة  و مت العزالت بعض المضادات الحيوية      فقد قاو  .للمضادات الحيوية   E.coli ـ النتائج مقاومة بكتريا ال    تأظهر

   في مقاومتها للمـضادات الحيويـة   اً تفاوتأظهرت ا بينم (Vancomycin, Amoxilin/Clavulanic acid)لكل من 100%

(Bactiriacin, Trimethoprim, Gentamicin ).  ـ اللبكتريا بالنسبةاما Klebsiella Pneumoniae  مقاومتها أبدت فقد 

  ),Bactiriacin)  Vancomycin,Trimethoprim لمـــــــــضادات الحياتيـــــــــةتجـــــــــاه ا

            بالنـسبة لجرثومـة    وBactiriacin, (Vancomycin( قاومت المـضادات التاليـة      Klebsiella Oxytoca ـوبكتريا ال

ـ   ),Bactiriacin, Vancomycin, Trimethoprim  مقاومـة تجـاه  أبـدت  فقـد   Pseudomonas aeruginosa  ـال
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Amoxilin/ Clavulanic acid(.  ـ الــافيمــا قاومــت جرثومتــ Pseudomonas fluorescensو  Aeromonas 

hydrophila المضادات (Amoxilin/Clavulanic acid, Bactiriacin).   

  تجاه المضاد الحيوي %87.5 المعزولة للمضادات الحيوية هيالبكتريا أبدتهاة  نسبة مقاومأعلى أنوقد بينت الدراسة          

)Bactiriacin (يليها )Vancomycin,Amoxilin/Clavulanic acid ( المـضاد  أمـا  .75%اذ بلغت نسبة المقاومة لهما 

العـزالت نـسبة مقاومـة      وقد اعطت    .%50 البكتيريةبلغت نسبة المقاومة له من قبل العزالت        ) (Trimethoprimالحيوي  

فعاليته حيث لم تظهر اي مقاومـة       ) (Amikacinفيما اظهر المضاد الحيوي     ). (Gentamicin تجاه المضاد الحيوي   12.5%

  ).7الجدول (  وكما هو موضح في%100 اذ بلغت نسبة الحساسية لهذا المضاد االنواع البكتيريةله من قبل هذه 

 Aeromonas ووبكتريـا   Klebsiella oxytoca حـساسية كـل مـن بكتريـا      توضح نتـائج 10) و 9( والصور       

hydrophila للمضادات الحيوية قيد الدراسة.   

  

    
    نتائج اختبار الحساسية للمضادات:10الصورة    نتائج اختبار الحساسية للمضادات:9الصورة     

  Aeromonas hydrophila    الحيوية لبكتريا                       Klebsiella oxytoca الحيوية لبكتريا    
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