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دراسة تأثير النوعية الميكروبية لمياه اآلبار السطحية بفعل خزانات الصرف الصحي في المنازل األهمية
1

أمين سميمان بدوي وعبد اهلل خميس عبد اهلل
 قسم عموم االغذية/  كمية الزراعة/ جامعة تكريت

الخالصــــة

تم جمع عشرين عينة ماء من عشرة آبار سطحية منزلية مجاورة لخزانات الصرف الصحي تراوحت المسافة بينيما

 محافظة صالح الدين لمفترة من شير تموز لغاية/ متر بواقع عينتين لكل بئر في مدينة بيجي10  إلى3 من

 أجريت الفحوصات البيولوجية عمى ىذه العينات وشممت العدد الكمي لمبكتريا.2013 شير كانون األول لـ سنة
 كما اجري تشخيص.اليوائية والالىوائية وبكتريا الكوليفورم والبكتريا العنقودية واالستدالل عن فيروسات الروتا

 النتائج أوضحت بأن جميع عينات مياه اآلبار تحوي حمولة ميكروبية.لمستعمرات البكتريا اليوائية والالىوائية

 كما إن غالبية العينات احتوت عمى بكتريا الكوليفورم والبكتريا. مل/م.ت.و162×410 متباينة وصمت إلى

 وبينت غالبية النتائج بأن ازدياد.مل عمى التوالي/م.ت.و110×410و169×310 العنقودية بإعداد وصمت إلى
وعند إجراء االختبارات.العدد الكمي لمبكتريا يتناسب عكسيا مع قمة المسافة بين البئر وخزان الصرف الصحي

التشخيصية لمبكتريا اليوائية وجدت أربعة أنواع من البكتريا المعوية إضافة إلى البكتريا العنقودية

: الكممات المفتاحية

 مياه, النوعية الميكروبية
 أحواض, االبار السطحية
التعفن المنزلية
: لممراسمة
امين سميمان بديوي
 كمية, قسم عموم االغذية
,  جامعة تكريت, الزراعة
. العراق

 إما نتائج تشخيص البكتريا الالىوائية فقد.)Bacillus cereus (  ) وبكترياStaphylococcus aureus(
 إما نتائج االستدالل عن تواجد. وجدت تسعة أنواع مختمفة من ىذه البكتريا موزعة بصيغة متباينة بين ىذه االبار
 ىذه النتائج تشير بأن ىذه المياه غير صالحة. من العينات

% 10 فإنيا ظيرت في, فايروس الروتا

. لكونيا ليا تأثير سمبي مباشر عمى صحة األشخاص,لالستعماالت البشرية كافة

The Effect of Microbial Quality of House well Water by Septic tank in Private Houses
Amin S. Badawy & Abdullah Khamees Abdullah
Dept. of Food sci. College of Agric. Tikrit Univ.

ABSTRACT
Key words:
quality microbial,
shallow Well water,
Septic tank
Correspondence:
Amin S. Badawy
Dept. of Food sci.,
College of Agric.,
Tikrit Univ., IRAQ

Twenty water samples were collected from ten shallow house wells adjacent to their
house septic tank with 3 to 10 m in between, in Baiji city – Salah Aldeen
Governorate. Two repeated sample were taken from each well during the period
between July to Dec. 2013 .Biological tests were done for these water samples. These
tests were represent the total aerobic and non-aerobic bacteria ,Coliform and
Staphylococcus bacteria and the detection of rotaviruses. Identification of aerobic and
non-aerobic bacterial colonies. Results showed that water well samples contain
variable microbial content that reach up to 162×104cfu\ml .Most of the samples have
coliform and Staphylococci bacteria with a numbers of 169×103 and 110×104cfu\ml
respectively. The results also showed that total bacterial number congenitally
reciprocal with the distance between the well and septic tank. Identification for
aerobic bacteria revealed that there are four enteric bacterial species in addition to
Staphylococcus aureus and Bacillus cereus . However, the identification of anaerobic
bacteria result with nine different species distributed variably through the samples.
The Rotaviruses indication test result positive in 10 % of the samples .These results
indicate that these well water have potential unsafeusage for various human
consumption activities

البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني
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المقدمة :

يعد الماء أىم عنصر في الطبيعة بعد اليواء فيو األساس الذي تبنى عميو الحياة  ,والمحافظة عميو وعمى مصادره من

أىم األولويات في وقتنا الحالي وكما ىو متعارف لمجميع أن الماء يشكل نسبو  %57من مكونات الكرة األرضية  .أن دراسة
النوعية المايكروبية لممياه الجوفية ذات أىمية كبيره لتحديد صالحية ىذه المياه لالستعماالت المختمفة ألنيا من المصادر الميمة
حيث تشكل ( )%73من المياه العذبة المتوفرة رغم المشاكل التي تعاني منيا ىذه المياه والمتعمقة بزيادة تركيز فضالت المدن
السائمة والصمبة التي يمكن أن تتسرب إلى المياه الجوفية عبر الطبقات النفاذة ( الحيالي .)0707,كما أشارت التقارير العالمية بان

ىنالك  %03من الراقدين في المستشفيات ىم بسبب تناوليم لمياه مموثة ( .) Bitton &Gerba ,1984ينشأ تموث المياه عموم ًا

نتيجة لطرح كميات ىائمة من فضالت المجتمعات السكانية,حيث أن مياه الصرف الصحي والزراعي معظميا تتسرب بدون معالجة

بما تحمميا من احياء مجيرية مختمفة في المياه الجارية والمياه الجوفية ( .(Alrawshdeh,0700كما ان المصادر تشير بأن

األحياء المجيرية والفيروسات المرضية ممكن ان تبقى في الترب الرطبة قابمة لإلصابة فترة  3أشير وتتسرب بمسافة تزيد عن

 5متر ( . ) Gerba& Keswick ,1981يحصل التموث اإلحيائي من خالل تواجد اإلحياء المجيرية في المياه مثل البكتريا
والرواشح (الفيروسات) نتيجة االختالط بمياه الصرف الصحي والتي تسبب أمراض تؤثر عمى صحة اإلنسان كما يمكن أن تتموث
باألوليات والديدان والطفيميات وغيرىا.كما أن مثل ىذا التموث يحصل أيضا نتيجة لنشاط اإلنسان في تربية الحيوانات وانشاء

التجمعات السكا نية حول مصادر المياه الجوفية ومن ثم زيادة طرح الفضالت في المناطق القريبة من اآلبار مما يؤدي إلى تموث
المياه الجوفية والتي أصبحت تشكل ظاىرة خطرة عمى مستيمكي تمك المياه ( ألطوقي والمنصوري ,)0774,مياه اآلبار السطحية
تكون كثيرة التموث لما يصميا من مموثات البيئة المحيطة بيا كمياه الصرف الصحي في خزانات الصرف الصحي أو النشاطات
الزراعية والمموثة بالجراثيم (  .)Ramathan et.al.,1991ىذه المياه قد تكون ذات تأثير فعال في نقل المموثات لمستعممي ىذه
المياه.
مواد وطرائق البحث :
جمع عينات مياه االبار :

جمعت عينات المياه من عشرة آبار سطحية منزلية مجاورة لخزانات الصرف الصحي بمسافات تراوحت بين  3إلى  10متر ,
في مدينة بيجي لمحافظة صالح الدين بواقع عينتين لكل بئر و بأعماق تراوحت بين  3إلى  01متر حيث تم أخذ عينة الماء
بعد تشغيل مضخة البئر لمدة دقائق معدودة  ,ووضعت العينات في قناني زجاجية معقمة مسبقاً ونقمت العينات مباشرة إلى
المختبر مبردة .

االختبارات البكتريولوجية:

أجريت اختبارات عمى عينات مياه االبار لمعرفة العدد الكمي لمبكتريا اليوائية بطريقة اإلطباق المصبوبة (

Plate count

 )methodعمى وسط االكار المغذي (  . ) Nutrient agarوبكتريا الكوليفورم عمى وسط ( .)MaCconkey Agarوالبكتريا
العنقودية عمى وسط ( . ) Atlas,1995 ( . ) Mannitol salt agarكما ان التحري عن إعداد البكتريا الالىوائية قد نميت

عمى وسط  Blood agar baseمحضنة في جار ألىوائي (  )anaerobic jarحسب طريقة (. ) Granum ,1994
االختبارات التشخيصية :

اجري التعرف وتشخيص أنواع البكتريا المعوية لممستعمرات النامية عمى األوساط الزرعية المخصصة لذلك  .حيث تم

أجراء الفحوصات المزرعية والمجيرية ( أشكال وألوان المستعمرات باإلضافة إلى نتائج صبغة كرام )
الكيميوحيوية والتي شممت

 ,إضافة لمفحوصات

اختبارات  :الكتاليز  – 0 ,االوكسديز  -1,اختبار التجمط  -2 ,تخمر المانيتول  -3,تخمر

الكاربوىيدرات  – 4 ,تحمل الجالتين  -5 ,اختبارات Collee et ( , (Baron et al , 1994( , (Alfred, 2005),.IMVC
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.)al, 1996.,كما شخصت البكتريا الالىوائية

باستخدام كت ( Kit

)

خاص لتشخيص البكتريا الالىوائية

وىو

) )API . RAPID, ANA ,IISYSTEM(REMEL,USAمن شركة  Brocheاالمريكية .
االستدالل عمى الفايروسات :

اجري فحص االستدالل عن فيروس الروتا في عينات مياه االبار بواسطة كت خاص

يسمى ROTA-VIRUS :

) )LATEX TEST KITالمصنع من شركة  Plasmotecانكميزي المنشأ وذلك بأخذ  10مل من العينة المرشحة عبر فمتر

قطره  0.22mويضاف الييا 2مل من  extraction bufferفي أنبوبو اختبار ثم ترج وتترك لمده  10دقائق في درجو ح اررة الغرفة
ثم توضع في جياز الطرد المركزي لمده  10دقائق وعمى سرعو 1000دورة  /دقيقة وبعد أخراج األنابيب من جياز الطرد المركزي
يؤخذ  1مل من األنابيب وتوضع عمى شريحة خاصة بالكت ويضاف إلييا قطرة من  Reagentوتترك لمده  2دقيقو وثم نالحظ
التالزن.
النتائج والمناقشة :
العدد الكمي لمبكتريا الهوائية:

تم عد المستعمرات البكتيرية في عينات المياه بطريقة ( )TPCويتبين من نتائج الجدول

( )0أن العدد الكمي

لمستعمرات البكتيرية يتراوح بين  162×410-66×07وت م /مل حيث كان أعمى معدل ألعداد الخاليا البكتيرية  162×410وت

م /مل في البئر رقم 1بينما كان أدنى معدل ألعداد الخاليا البكتيرية في بئر رقم  3إذ بمغ 66×07وت م/مل .وجاءت ىذه النتائج
مقاربة لما توصمت إليو (السردار ) 0700,في دراستيا لنوعية المياه الجوفية لمنطقة بعشيقة_الفاضمية أذا تراوحت اإلعداد الكمية
لمبكتريا بين 107×010-107وت م/مل .قد يعود االرتفاع في عدد الخاليا البكتيرية في البئر رقم 1إلى وجود حضيرة لتربية األغنام
بالقرب من البئر مما يؤدي إلى زيادة المموثات العضوية في مياه البئر وزيادة نشاط األحياء المجيرية نتيجة تسرب مياه األمطار
من الحضيرة إلى البئر .وقد يعود سبب في ارتفاع عدد الخاليا البكتيرية في البئر رقم  1إلى قرب خزان التعفن من البئر حيث

كانت المسافة بين البئر وخزان التعفن ىي خمسة أمتار  .وىذه النتائج ألعداد الخاليا البكتيرية جاءت مخالفة لمحدود المسموح بيا
لمشرب والتي ال تزيد فييا معدل أعداد الخاليا البكتيرية عن  37وت م  077/مل (  .)EPA,2002لذلك فان جميع مياه اآلبار

المدروسة تعد غير صالحة لمشرب.
جدول ( )1حساب الحمولة البكتيرية الهوائية لعينات مياه اآلبار
العدد الكمي لمبكتيريا الهوائية (وت م/مل)
رقم العينات

المسافة بين البئر وخزان الصرف الصحي

العدد الكمي

عدد الكوليفورم

عدد العنقودية

1

7متر

148×410

87×310

030×210

2

 9.5متر

203×210

7

006×110

3

 5متر

162×410

80×210

50×110

4

 6.66متر

172×410

166×210

067×110

5

 6.56متر

88×110

94×310

007×410

6

 9.36متر

212×310

169×103

73×210

7

 3.11متر

246×210

98×210

7

8

 16متر

197×210

47×110

36×410

9

 6متر

125× 310

52×210

7

16

 6متر

147×110

7

7
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العدد الكمي لبكتريا الكوليفورم:

يتبين من نتائج الجدول ( )0إن إعداد بكتيريا الكوليفورم يتراوح بين  169×10 -7وت م /مل إذ كان أعمى معدل إلعداد
3

بكتيريا الكوليفورم في بئر رقم  4إذ بمغ  169×103وت م /مل بينما لم نتمكن من الحصول عمى اي عدد من بكتريا الكوليفورم في
كل من عينات اآلبار المرقمة  07و. 0و قد يعود االرتفاع في إعداد خاليا بكتيريا الكوليفورم في بئر رقم  4إلى الممارسات البيئية
الخاطئة والمتمثمة بإبقاء خزانات التعفين بدون صب كونكريتي أو وجود كسور وتشققات في أرضية الخزانات أو يعود السبب إلى
حدوث تموث بالمياه المنزلية والمياه الثقيمة نتيجة افتقار المدينة إلى شبكة مجاري لتصريف المياه المنزلية أوقد يعود السبب إلى

قرب مصادر التموث بفضالت الحيوان أو اإلنسان وكل ىذه األسباب ساعدت في زيادة التموث المياه الجوفية.
وىذه النتائج جاءت مقاربة لما توصل إليو العبيدي ( , )0707في دراستو لنوعية المياه الجوفية لبعض اآلبار في شمال محافظة
صالح الدين إذ تراوحت إعداد خاليا بكتيريا الكوليفورم أكثر من  1واقل من  0277وت م077/مل بينما اختمفت نتائج دراستنا مع
المواصفات القياسية العراقية التي نصت فييا بان ال يزيد إعداد بكتيريا الكولفيورم عن  3وت م 077 /مل(,الجياز المركزي

لمتقييس والسيطرة النوعية .) 0774,وبذلك تعد مياه اآلبار في المنطقة المدروسة غير صالحة لمشرب.
العدد الكمي البكتيريا العنقودية :

يتبين من نتائج الجدول ( )0إن معدل إعداد البكتيريا العنقودية تراوحت بين  007×207-7وت م/مل حيث كان أعمى

معدل إلعداد البكتيريا العنقودية في بئر رقم 3بمغ  007×207وت م/مل بينما لم نتمكن من الحصول عمى اي عدد من البكتيريا
العنقودية في كل من عينات اآلبار المرقمة  .07, 7, 5وقد يعود سبب ارتفاع إعداد البكتيريا العنقودية في بئر رقم  3إلى قرب
خزان التعفن من البئر حيث كانت المسافة بين البئر وخزان التعفن ىي  4.3متر وكذلك توجد حضيرة أغنام بالقرب من البئر .
وبما إن اإلنسان يعتبر الخزان األولي لممكورات العنقودية إذا أنيا بشكل عام موجودة في األنف والحنجرة والجمد والشعر والقناة
اليضمية ( ( Martin et.al.,1987&Brooks et.al.,2001وبالتالي يمكن إن تنتقل إلى مياه اآلبار عن طريق تسرب مياه
الصرف الصحي من حوض التعفن إلى البئر كون تربة منطقة الدراسة تربة رممية وبالتالي المسافات البينية تساعد عمى انتقال
المياه الحاوية عمى البكتيريا العنقودية إلى المياه الجوفية  .حيث جاءت نتائج الدراسة مقاربة لما توصل إليو (النداوي(0707,

بدراستو البيئية لمخصائص الفيزيائية والكيميائية والبكترويولوجية لبعض اآلبار في مدينة تكريت .
االختبارات التشخيصية لمبكتريا الهوائية :

يتبين من نتائج الفحص المظيري والمجيري والكيموحيويو لمعزالت النقية إن جنس بكتريا  Staphylococcus aureusكانت

ايجابيو لصبغة كرام وان إشكاليا تحت المجير كانت عنقودية ذىبية أو كروية بشكل خاليا غير منتظمة أو تكون بشكل أزواج أو
سالسل قصيرة أحيانا أو تجمعات.وغالبا ما تترتب بشكل عناقيد تشبو عناقيد العنب( )Todar,2005( (Grape_likeإما جنس

بكتريا  E.coliفكانت سمبية لصبغة كرام وان إشكاليا تحت المجير كانت عصوية بشكل مستعمرات وردية.وكذلك أظيرت النتائج
لمعزالت النقية إن جنس بكتريا  Salmonella typhiكانت سمبية لصبغة كرام وان إشكاليا تحت المجير كانت عصوية إما جنس
بكتريا  Bacillus cereusفكانت ايجابية مع صبغة كرام وان إشكاليا تحت المجير كانت عصوية الشكل إما جنس بكتريا
 Enterobacteraerogenesفكانت سمبية مع صبغة كرام وان إشكاليا تحت المجير كانت عصوية الشكل .وكما أظيرت نتائج

الفحص ألمجيري لجنس بكتريا  Klebsiella pneumoniaبأنيا سمبية مع صبغة كرام وان أشكاليا تحت المجير كانت عصوية
الشكل .
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االختبارات الكيموحيوية لمبكتريا الهوائية :

أظيرت النتائج الجدول ( )0الخاص باالختبارات الكيموحيوية لعزلة بكتريا Staphylococcus aureusالتي تم عزليا من

مياه االبار أنيا موجبة الختبار الكاتاليز وموجبة الختبار التجمط حيث ليا القدرة عمى إنتاج إنزيم التجمط وموجبة لسكر المانيتول
حيث تمتاز بتخميرىا لسكر المانيتول إما بالنسبة الختبار االندول فكانت سالبة لعدم قدرتيا عمى إنتاج إنزيم tryptophanase
وكذلك أعطت نتيجة سالبة الختبار االوكسديز وكذلك كانت موجبة الختبار سكر الكموكوز والمالتوز وسكر الالكتوز والسكروز

وسالبة الختبار سيمون ستريت وال  MRوموجبة الختبار الفوكاسبرسكاوير V.Pوموجبة الختبار تميع الجالتين.
جدول ( ) 2االختبارات الكيموحيوية المستخدمة قيد الدراسة

إما بالنسبة لعزلة بكتريا  E.coliفأظيرت نتائج الكيموحيوية أنيا موجبة الختبار الكاتاليز وسالبة الختبار التجمط لعدم قدرتيا عمى
إفراز إنزيم التجمط وموجبة الختبار سكر المانيتول وموجبة الختبار االندول بينما أعطت نتيجة سالبة الختبار االوكسديز ونتيجة
موجبة الختبار سكر الكموكوز وسكر المالتوز وسكر الالكتوز والسكروز ,كذلك أظيرت الفحوصات الكيموحيوية بأنيا سالبة
الختبار السيمون ستريت وموجبة الختبار  MRوسالبة الختبار الفوكاس برسكاوير V.Pوسالبة الختبار تميع الجالتين.

وقد أظيرت االختبارات الكيموحيوية لعزلة بكتريا  Salmonella typhiبأنيا موجبة الختبار الكاتاليز وسالبة الختبار التجمط لعدم

قدرتيا عمى إفراز إنزيم التجمط وسالبة الختبار سكر المانيتول لعدم قدرتيا عمى تخمير سكر المانيتول وسالبة الختبار االندول لعدم
قدرتيا عمى إنتاج إنزيم  tryptophanaseوسالبة الختبار االوكسديز وموجبة لكل من اختبار سكر الكموكوز والمالتوز وسالبة
الختبار سكر الالكتوز والسكروز وكذلك أظيرت نتائج االختبارات الكيموحيوية بأنيا موجبة الختبار سيمون ستريت واختبار MR
وسالبة الختبار الفوكاسبرسكاوير V.Pوموجبة الختبار تميع الجالتين ,اما بالنسبة لعزلة بكتريا Bacillus cereusفقد اظيرت
االختبارات الكيموحيوية بانيا موجبة الختبار الكاتاليز وسالبة الختبار التجمط لعدم قدرتيا عمى افراز انزيم التجمط وسالبة الختبار
سكر المانيتول لعدم قدرتيا عمى تخمير سكر المانيتول وسالبة الختبار االندول لعدم قدرتيا عمى إنتاج إنزيمtryptophanase
وموجبة الختبار االوكسديز وسالبة الختبار سكر الكموكوز وموجبة الختبار سيمون ستريت والفوكاسبرسكاوير,. V.Pإما بالنسبة
لعزلة ببكتريا  Enterobacteraerogenesفأظيرت نتائج االختبارات الكيموحيوية بأنيا موجبة الختبار الكاتاليز وسالبة الختبار
المانيتول لعدم قدرتيا عمى تخمير سكر المانيتول وسالبة الختبار االندول لعدم قدرتيا عمى إنتاج إنزيم tryptophanaseوموجبة

الختبار سكر الالكتوز وموجبة الختبار سيمون ستريت وسالبة الختبار MRوموجبة الختبار الفوكاسبرسكاوير V.Pواختبار تميع
الجالتين.

54

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 15العدد ( ) 2025 ( – ) 2
ISSN-1813-1646

اما بالنسبة لعزلة بكتريا  Klebsiella pneumoniaفاظيرت نتائج االختبارات الكيموحيوية بانيا موجبة الختبار الكاتميز وسالبة
الختبار االندول لعدم قدرتيا عمى انتاج انزيم  tryptophanaseوموجبة الختبار سكر الالكتوز واختبار سكر الكموكوز وموجبة

الختبار  MRوموجبة الختبار السيمون ستريت وسالبة الختبار الفوكاسبرسكاوير. V.P
العدد الكمي لمبكتريا الالهوائية :

يتبين من الجدول ( )3بان معدل أعداد البكتريا الالىوائية تراوحت بين 071× 07-47×07وت م/مل حيث كان انو أعمى معدل
1

لإلعداد الخاليا البكتيرية الالىوائية في بئر رقم  07إذ بمغ  071×107وت م/مل بينما كان أدنى معدل لإلعداد البكتيرية الالىوائية
في بئر رقم0إذ بمغ  47×07و.ت.م/مل وقد يعزى سبب ارتفاع معدل إعداد الخاليا البكتيرية الالىوائية إلى نفس األسباب التي
ذكرت سابقا في فقره العدد الكمي لمبكتريا اليوائية حيث كانت ىذه النتائج أعمى من الحدود المسموح بيا لمشرب والتي ال تزيد عن

 37و.ت.م077/مل.)EPA-US,2002(,

جدول( ) 3معدل إعداد البكتريا الالهوائية لعينات مياه اآلبار وتشخيصها
عدد البكتيريا الالهوائية
تشخيصها

رقم العينات

العدد الكمي

عدد االنواع لبكتيرية

1

66×10

1

2

248×10

2

3

152×210

2

4

166×310

4

5

92×210

2

Streptococcus consellatus
Peptostreptococcus micros,
Clostridium perfringes
Vellionellasp, Clostridium
perfringes
Peptostreptococcusprerotii,
Streptococcus intermedius,
Propionibacterium acnes,
Streptococcus intermedius
Peptostreptococcus micros,
Gemellamorbillorum

6
7

96×210
126×210

1
1

Peptostreptococcusasaccharolyticus

8

96×310

2

9

65×10

2

16

263×310

2

Peptostreptococcus micros
Peptostreptococcus micros,
Propionibacterium acnes
Propionibacterium
acnes,Peptostreptococcus micros
Peptostreptococcus
micros,Peptostreptococcusprerotii

االختبارات التشخيصية لمبكتريا الالهوائية:

يتبين من نتائج االختبارات التشخيصية لمعزالت النقية إن جنس بكتريا  Peptostreptococcusبأنواعيا micros

 asaccharolyticus, prerotii,كانت ايجابية التفاعل لصبغة كرام وان إشكاليا تحت المجير كروية أو بشكل سالسل صغيرة.
أما جنس بكتريا  Vellionella spكانت سمبية لصبغة كرام وان إشكاليا تحت المجير كروية.وجنس بكتريا Streptococcus

بنوعييا  consellatus,intermediusكانت ايجابية لصبغة كرام وان إشكاليا تحت المجير كانت كروية الشكل .وجنس بكتريا
 Clostridium perfringesكانت ايجابية لصبغة كرام وان إشكاليا تحت المجير كانت عصوية الشكل .أما جنس بكتريا
Propionibacterium acnesكانت ايجابية مع صبغة كرام وان إشكاليا تحت المجير كانت عصوية الشكل .وجنس بكتريا
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 Gemellamorbillorumكانت ايجابية لصبغة كرام وان إشكاليا تحت المجير كانت كروية الشكل تم تشخيص البكتريا
الالىوائية باستخدام نظام )).API RAPID AN II SYSTEMREMEL,USA
جدول ( )4تواجد فايروس الروتا في عينات مياه اآلبار
رقم العينات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16

وجود الفايروس

__

__

__

__

+

__

__

__

__

__

االستدالل عن الفايروسات :

من نتائج اختبار االستدالل عن فايروس الروتا بواسطة  Rota-virus latex kitالمجيز من شركة Plasimteicا لبريطانية حيث

كانت جميع نتائج االختبار لعينات مياه اآلبار سالبة لفيروس الروتا عدا عينو رقم ( 5جدول  , )4حيث أعطت نتيجة موجبة وقد
تعزى زيادة النتائج السالبة إلى  :اما قمة أصابو السكان القاطنين في المنازل ضمن الدراسة بفيروس الروتا ,أو ان حجم عينات
الماء الماخوذة لمفحص كانت بكميات قميمو بحيث ان حساسية طريقة الكشف المتبعة ال تتمكن من العثور عمى جسيمات الفايروس.
لذا نوحي باستخدام طرق أكثر حساسية مثل تقنية  PCRلمكشف عن مثل ىذه الفايروسات في المياه .
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