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دراسة ماٌكروبٌة وبٌئٌة لمٌاه بحٌرة ساوة وفحص الحساسٌة
الجرثومٌة تجاه المضادات لجرثومٌة
أبتهال عقٌل عبد المنعم
نائر عبد الباري مدلول
كلٌة العلوم/جامعة المثنى
الخالصة:
تمٌزت هذه الدراسة بإظهار االرتباط الوثٌق بٌن مكونات بحٌرة ساوه والكثافة العددٌة
النواع المٌكروبات الموجودة وحسب الظروؾ المحٌطة اذ اظهرت النتائج أن أعلى درجة
حرارة للهواء والماء سجلت فً محطة ( )1خالل شهر تشرٌن الثانً(ْ 22م ) وهذا ٌتفق مع نتائج
العد الجرثومً التً أظهرت أعلى قٌمة بلؽت ( )89×10-6خالل الشهر نفسه وٌرجع سبب ذلك
لوجود الهائمات النباتٌة وتراك المواد العضوٌة التً تعتبر مادة ؼذائٌة مهمة للجراثٌ عند هذه
الدرجة والتً تباٌنت مقارنة مع إعداد الجراثٌ خالل األشهر المتقدمة والتً تمٌزت بانخفاض
درجة الحرارة ( ْ 14-19م ) .كما لوحظ تزامن ارتفاع القاعدٌة مع ارتفاع العدد الكلً للبكترٌا.و
أظهرت النتائج وباالعتماد على االختبارات التشخٌصٌة أن(  )%58من مجمل الجراثٌ وخالل
شهر (كانون األول,كانون الثانً ,شباط) هً جرثومة  E. coliفً حٌن إن (ٌ )%33عود
)%4 ,%5
لجراثٌ  Bacillusوخالل شهري(تشرٌن الثانً ,كانون األول) وبنسبة (
لجرثومتً  Klebsiellaو Pseudomonasعلى التوالً وخالل شهر(شباط) .كما أظهرت
نتائج فحص الحساسٌة المٌكروبٌة اتجاه المضادات اختالفات نوعٌة فً المقاومة وحسب نوع
البكترٌا فقد أظهرت جمٌع العزالت حساسٌة عالٌة اتجاه  Naldixic acidو بنسبة ( (92%
وال  Gentamicinبنسبة (  )83%وال  Chloromphenicolبنسبة (  )100%فٌما أبدت
 Ceftizoximeوبنسبة ( )42%و
حساسٌة متوسطه ومنخفضة لباقً المضادات مثل
 Aztreonamبنسبة (  )50%فً حٌن أظهرت بعض المضادات حساسٌة ضعٌفة مثل
 Ticarcilinبنسبة( )8%و Cefinaseبنسبة ( )28%فٌما ل تبدي أي حساسٌة تجاه بعض
المضادات مثل  penicillinو . Amoxicillin
المقدمة:
تنتشر البحٌرات على سطح الٌابسة من الكرة األرضٌة وفً مختلؾ بقاع العال  ,وٌقدر
حج ما تحتوٌه من مٌاه  125000ك  3وهذا ٌوازي  %0.4من جملة المٌاه العذبة الموجودة
فً الكتل القارٌة المختلفة  ,وتؽطً تلك البحٌرات مساحة تقدر بنحو  830ألؾ ك  2وٌنحصر
نحو  %80من حج مٌاه البحٌرات فً العال بعدد محدود ال ٌتجاوز األربعٌن بحٌرة وتتوزع
الـ  %20الباقٌة على عدد هائل منها ال حصر له } .{1تستخد البحٌرات ألؼراض مختلفة منها
تولٌد الطاقة الكهربائٌة  ,والمالحة  ,والزراعة  ,واالستجما  ,وصٌد األسماك  ,وؼٌر ذ لك .
إن لكل من هذه االستخدامات احتٌاجاته الخاصة التً تؤثر بدورها على بٌئة البحٌرة  ,وبعض
هذه االستخدامات تكون منسجمة مع بعضها اآلخر بٌنما تكون البقٌة متضاربة مع بعضها.
تختلؾ البحٌرات الطبٌعٌة المنتشرة فً بقاع العال المختلفة بأصول نشأتها  ,وقد قا العال (
 ) Hutchinsonبتصنٌؾ هذه األصول إلى احد عشر صنفا رئٌسا ذكرها } {2معظمها ذات
أسباب جٌولوجٌة مثل تأثٌر الجلٌد  ،الهزات واالنهٌارات األرضٌة  ،والثورات البركانٌة إلى
أخره  ,ما عدا صنفان فقط وهما البحٌرات التً تتكون عن طرٌق حصر المٌاه أو الحفر بواسطة
دراسة مبٌكروبٍة وبٍئٍة....
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الكائنات الحٌة والبحٌرات التً تتكون بواسطة األجسا القادمة من خارج كوكب األرض
كالشهب والنٌازك  .إلى جانب البحٌرات الطبٌعٌة هذه توجد بحٌرات صناعٌة أنشأها اإلنسان
عن طرٌق بناء السدود على مجاري األنهار مثل بحٌرة سد ناصر على نهر النٌل وسد الموصل
على نهر دجلة  .تعد بحٌرة ساوة احدى البحٌرات الواقعه جنوب ؼرب مدٌنة السماوه تبعد
حوالً  30ك عن مركز المدٌنه تبلػ المساحه السطحٌه لها من )(2-5ك ٌ .بلػ طول البحٌره
 10ك اما العمق فٌتراوح من(  , ) 3-5.5شكل ( ,)1كما انها تملك خاصٌة ممٌزة مقارنة مع
 6امتار عن
باقً البحٌرات فً العراق .تكون مالحه تحاط بمادة الجبس الذي ٌرتفع بمقدار
المنطقه المحٌطه }. {3
شكل رقم (ٌ )1وضح منطقة الدراسة

تعد درجة حرارة المٌاه من العوامل الرئٌسة التً تؤثر على النشاط االحٌائً والنمو  ,كما
إن درجة الحرارة تحدد نوع الكائنات الحٌة الموجودة فً البحٌرة  ,فضال عن تأثٌرها على
الصفات الكٌماوٌة للماء من خالل تحكمها فً معدل سرعة التفاعالت الكٌماوٌة .إن مصدر
حرارة المٌاه فً معظ المسطحات المائٌة هو اإلشعاع الشمسً إذ تتراك مباشرة بواسطة
االمتصاص  ,وفً بعض الظروؾ تصبح الحرارة متاحة عن طرٌق تكثٌؾ بخار الماء قرب
السطح ]  .[4تشٌر العكورة إلى كمٌة المواد العالقة فً الماء سواء كانت معدنٌة مثل جزٌئات
التربة أو عضوٌة مثل الطحالب  ،وقٌاس العكورة هو مقٌاس لكمٌة أشعة الضوء المبعثرة بفعل
الدقائق العالقة فً الماء ,وكلما كانت الجزٌئات العالقة أكثر كان التبعثر أكثر  .المواد التً تسبب
العكورة مختلفة ومتنوعة وهً تشمل المواد الؽروٌة  ,والؽرٌن  ,والطٌن  ,والمواد الدبالٌة ,
والفتات العضوي  ,والنباتات والحٌوانات المختلفة  ,وتكون هذه المواد إما منتجة داخل البحٌرة
 , )allochthonousتتراوح المٌاه
( )autochthonousأو قادمة إلٌها من الخارج (
الطبٌعٌة فً مقدار عكورتها بٌن البحٌرات الجبلٌة الصافٌة إذ تكون نسبة العكورة واطئة جدا
وبٌن بعض األنهارالتً تكون فٌها العكورة مرتفعة جدا }.{5
إن قٌمة الدالة الحامضٌة ألي موقع وفً أي وقت هً حصٌلة لتداخل العدٌد من العوامل من
أهمها درجة حرارة الماء  ،ومعدل استهالك أو إنتاج  CO2بالتمثٌل الضوئً أو التنفس وتحلل
دراسة مبٌكروبٍة وبٍئٍة....
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المواد العضوٌة فضالً عن قلوٌة وحامضٌة الماء  ,إذ تؤثر درجة الحرارة فً ثابت تفكك الماء
( ، )dissociation constantفعند الصفر المئوي مثالً تكون قٌمة الدالة الحامضٌة للماء
 7.47وتنخفض لؽاٌة  6.77عند  .{4} ٥ 40التمثٌل الضوئً ٌرفع من قٌمة الـ pH
وبالتنفس تنخفض  ,أما القلوٌة العالٌة فتعنً قٌمة  pHعالٌة بعكس الحامضٌة التً تشٌر قٌمها
العالٌة الى  pHمنخفض  .تعبر القاعدٌة عن قابلٌة تنضٌ فً االجسا المائً وتعتبر قابلٌة
هذه االجسا على معادلة الحوامض والقواعد ان قابلٌة التنضٌ العالٌة تعود الى وجود اٌونات
الكاربون والبكاربونات والهٌدروكسٌد مرتبطة مع تركٌز اٌون ]. [H+
األهمٌة الباٌلوجٌة:
تمتاز اؼلب البحٌرات المالحة بوجود نسب قلٌلة من االحٌاء الدقٌقة وبانواع مختلفة المكانٌة
تكٌفها مع هذه البٌئات كما فً البكتٌرٌا متوسطة ملوحة التً تنموعلى النحو األمثل فً االوساط
التً تحتوي على  )W / V ( ٪15-3ملح وتوزع على نطاق واسع فً البٌئات المالحه .هذه
الكائنات تالقً اهتمامكبٌرفً مجال التكنولوجٌا األحٌائٌة بسبب إمكانٌتها إنتاج المواد المذابة و
االنزٌمات الحاله}.{6
ان البكترٌا متوسطة الملوحه تشكل مجموعة فسٌولوجٌة ؼٌر متجانسة جدا والتً تشمل
الكائنات الحٌة الدقٌقةعلى حد سواء موجبه لصبؽة كرا اوسالبه لصبؽة كرا .البكترٌا موجبه
لصبؽة كرا الهوائٌة ،المكونه لالبواغ ،متوسطة الملوحه العصوٌه هً أٌضا قد ت عزلها من
البٌئات المالحة مثل التربة والموائل المائٌة  ,كثٌرا ما ترتبطالملوحة مع القلوٌة .البحٌرات
المالحة القلوٌة تمثل بٌئات فرٌدة من نوعها من حٌث درجة الحموضة العالٌة وتركٌز الملح
المتؽٌروتعرؾ : Halophilesهً كائنات حٌه محبه للملوحه تعٌش فً البٌئات المالحه
وتشمل بشكل رئٌسً حقٌقٌة النواة والكائنات الحٌه الدقٌقه التً لها القدرة على موازنة الضؽط
االوزموزي للبٌئه ومقاومة اثار التؽٌرات بسبب االمالح }.{7من بٌن الكائنات الدقٌقة المحبه
للملوحه مجموعه متنوعه من ,methanogenic ,photosynthetic , heterophilic
 ,lithotrophicوهناك امثله على كائنات دقٌقه محبه للملوحه تتوزع على نطاق واسع وتشمل
 cyanobacteria , halobacterium.sp ,archaealمثل , hanotheca
,halophyticaوالطحالب الخضراء.
الملوحة وٌمكن تصنٌفها بشكل عا بأنها
كما وٌوجد عادة ذباب فً بٌئات شدٌدة
 halophilesاو معتدلة للملوحة اعتمادا على احتٌاجاتها لكلورٌد الصودٌو .فالبكترٌا المحبة
للملوحة العالٌة لدٌها عدد من الخصائص الجزٌئٌة التً ساعدتها على ذلك مثل االنزٌمات التً
تعمل فً االمالح المشبعة والؽشاء االرجوانً الذي ٌسمح بالنمو الضوئً والحوٌصالت الؽازٌة
التً تساعد على طفو الخالٌا كما فً  Halophilesالتً ت العثور علٌها فً بٌئات شدٌدة
الملوحة فً جمٌع انحاء العال وعثر علٌها اٌضا فً اعماق البحار والمناطق الساحلٌة ,كما
ٌمكن لبعض الكائنات الحٌه ان تنمو على حد سواء فً ارتفاع نسبة الملوحه وفً ؼٌاب
التراكٌز العالٌة من االمالح  .وٌمكن لالزموزٌة العالٌة فً الظروؾ الملحٌة ان تكون مؤذٌة
للخالٌا وطالما الماء ٌخرج للوسط الخارجً لكً ٌت تحقٌق التوازن االزموزي لمنع فقدان الماء
الخلوي وعند فقدان الماء تتجمع تراكٌز عالٌة من المذابات}.{8
أهداف البحث:
 -1دراسة المكونات الخاصة لمٌاه بحٌرة ساوة وبمواقع مختلفة خالل اوقات مختلفة من السنة.
 -2دراسة المحتوى المٌكروبً الموجود فٌها وحسب المواقع التً اخذت منها العٌنات.
 -3دراسة الصفات الكٌموحٌوي لهذه المٌكروبات وتحدٌد انواعها وفحص الحساس المٌكروبٌس
تجاه المضادات الحٌاتٌة.
دراسة مبٌكروبٍة وبٍئٍة....

88

نبئر عبد الببري

مجلة المثنى للعلوم الزراعٍة
المجلد األول – العدد الثبنً اٌلول 2013

Volume: 1 No:2 Sep :2013

JMAS
ISSN:2226-4086

المواد وطرائق العمل :
اوال –طرٌقة جمع العٌنات
جمعت عٌنات المٌاه شهرٌا ً من بداٌة وثلث ومنتصؾ البحٌرة من منطقة الوسط
باستخدا زورق ابتداءا ً من شهر تشرٌن الثانً  2011ولؽاٌة شهر شباط . 2012حٌث ت
جمع العٌنات من عمق 30س تحت سطح الماء لكل من محطات الدراسة وباستخدا حاوٌات
بولثٌلٌن سعة  5لترالجراء التحالٌل الكٌمٌاوٌة ودراسة تحدٌد كمٌة ونوعٌة االحٌاء المجهرٌة
المتواجدة فٌها وكانت هذه الحاوٌات تنظؾ جٌدا ً وتعق قبل االستعمال.
ثانٌا ً -:االختبارات الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة
-1درجة الحرارة Temperature
ت قٌاس درجتً حرارة الهواء والماء فً الحقل مباشرة باستخدا محرار زئبقً مدرج من
( )100 – 0درجة مئوٌة حٌث ت قٌاس درجة حرارة الهواء أوالً ث قٌاس درجة حرارة الماء.
-2العكورةTurbidity
ت قٌاس العكورة باستخدا جهاز  Turbidity meterصنع شركة  HANNAوعبر عن
نتائجها بوحدة كدرة نفالٌن ( . )NTUبعد معاٌرة الجهاز بالنماذج القٌاسٌة .
 -3التوصٌلٌة الكهربائٌة Electrical conductivity
ت قٌاس قابلٌة التوصٌل الكهربائً لعٌنات المٌاه بالحقل مباشرة باستخدا جهاز التوصٌلٌة
الكهربائٌة  Conductivity meter Portableوعبر عن نتائجها بـ مٌكرو سٌمنٌز /س (
)m.sc/cm
-4درجة االس الهٌدروجٌنً pH
ت قٌاس درجة االس الهٌدروجٌنً للماء فً الحقل مباشرة باستخدا جهاز االس
الهٌدروجٌنً  Pocket-sized PH meterصنع شركة  ، HANNAبعد معاٌرته
بالمحالٌل الدارئة القٌاسٌة (. )Buffer solution
-5المواد الذائبة الكلٌة : TDS
قٌست المواد الذائبة الكلٌة باستخدا جهاز  YSI 556وعبر عن النتائج بوحدة ملؽ /لتر.
-6القاعدٌة الكلٌة Total Alkalinity
اتبعت الطرٌقة الموضحة فً } {9بتسحٌح 100مل من العٌنة مع محلول قٌاسً من حامض
الكبرٌتٌك (  0.02عٌاري ) وحددت القاعدٌة الكلٌة عند الوصول الى اس هٌدروجٌنً 4.5
وعبر عن نتائجها بـ ملؽ  /لتر .
ثالثا :االختبارات الماٌكروبٌة Microbial tests
-1العد الجرثومً
ت اجراء التخافٌؾ العشرٌة لعٌناة المٌاه وت زرعها على وسط Nutrient agarحٌث ت
اخذ  1مل من التخفٌؾ ووضع فً الطبق وصب فوقه الوسط الزرعً وحضن على درجة 37
لمدة  24-48ساعة.
-2االختبارات الكٌموحٌوٌةBiochemical test
 -Aالتنمٌة على وسط -: Eosin mathylan blue

حسب تعلٌمات الشركة المصنعة وذلك باذابة  26ؼ من الوسط المذكور فً لتر واحد من
الماء المقطر ث ٌصب الوسط وٌترك لٌتصلب ث تنشر مستعمرة بكتٌرٌة على الوسط الزرعً
°
وٌوضع الطبق فً الحاضنة بدرجة  37لمدة( ) 48-24ساعة{.}10
 –-Bالتنمٌة على وسط -: MacConky Agar

ت تحضٌر الوسط حسب مواصفات الشركة المجهزة () Himedia

دراسة مبٌكروبٍة وبٍئٍة....
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 -Cاختبار الحركة -Motility test :
ت أجراء هذا االختبار عن طرٌق تحضٌر وسط شبه صلب (  ) Semisolid mediaوقد
حضر من إضافة  2ؼ من  Peptoneو 0,05ؼ من  NaCLو  2.5ؼ  Agarإلى لتر من
الماء المقطر ث عق بجهاز الموصدة بدرجة (  ) 121وضؽط ( 15باواند /انج ) لمدة ( 15
دقٌقة ) وبعدها صب فً أنابٌب اختبار مقدار  5مل وترك حتى ٌبرد ومن ث لقح بالعزالت
الجرثومٌة بطرٌقة الطعن( )Stabbingومن ث حضنت االنابٌب بدرجة حرارة ( ْ )35م ولمدة
( )48-24ساعة {.{11
 -Dأنتاج إنزٌم االوكسٌدٌزOxidase production test
اجري هذا االختبار بوضع مستعمرات نشطة على سطح ورقة ترشٌح مشبعة بكاشؾ
االوكسٌدٌز  Tetra methyl paraphynlen diaminde hydrochlorideبتركٌز ( 1
 )%موضوعة على طبق بتري .سجل التفاعل الموجب بتلون المستعمرات باللون البنفسجً
خالل عشر ثوانً فقط.}12{ .
 -Eاختبار أنتاج االندول Indol production test
 37لمدة
لقحت األنابٌب الحاوٌة على وسط ماء الببتون بالبكترٌا ث حفضت بدرجة
24ساعة بعدها أضٌؾ قطرات من كاشؾ كوفاكس إلى العالق الجرثومً {.}13
 -Fأنتاج أنزٌم الكاتالٌز Catalase production test
اجري االختبار بوضع قطرات من محلول بٌرو كسٌد الهٌدروجٌن  H2O2بتركٌز( )%3فوق
سطح المستعمرات النامٌة على  NAآذ تعتبر النتٌجة موجبة بظهور فقاعات فوق المستعمرات {
. }12
 -Gاختبار المثٌل األحمر Methyl red test
لقح الوسط السائل  MR-VP brothبمستعمرة بكتٌرٌة واحدة ث حضنت األنابٌب عند 37
ولمدة  72ساعة ,أضٌفت لها  5قطرات من كاشؾ المثٌل األحمر واستدل على النتٌجة الموجبة
بتؽٌر لون الوسط إلى اللون األحمر.}10{.
 -Hاختبار األكسدة Oxidation test
حضر الوسط بأضافة 5ؼ من  Peptonو 0.3ؼ من  K2Hpo4و5ملؽ من NaCl
و 2.5ؼ من ال  Agarالى لتر من الماء المقطر ث اذٌبت هذه المواد بالتسخٌن وعدل األس
الهٌدروجٌنً الى (  )7.1واضٌؾ ( )15مل من صبؽة  Bromothymole blueبتركٌز
( )%0.2بعد ان عق بالموصدة بدرجة (  )121وضؽط (  15باوند/انج )2لمدة (  15دقٌقة) ,
قس الوسط الى قسمٌن اضٌؾ لكل منها (  Lactoseو  Manoseو  )Sucroseعلى
التوالً وبتركٌز (  )%1ث وزعت االوساط فً انابٌب اختبار صؽٌرة ومعقمة وبمقدار ( )5مل
لكل أنبوبة وترك حتى ٌبرد لٌكون وسط شبه صلب (  )Semisolid mediaوبعد ذلك لقحت
تلك االنابٌب بالعزالت الجرثومٌة بطرٌقة الطعن (  )Stabbingومن ث حضنت االنابٌب
بدرجة حرارة( )35ولمدة(ٌ )7-11و وقد سجلت النتٌجة الموجبة بتؽٌر لون الوسط االخضر
المزرق الى االصفر.[11] .
 -Iاختبار التخمر -: Fermentation test

استخدمت نفس الخطوات المذكورة فً األكسدة (  Lactoseو  ) Glucoseفً اختبار
التخمر  .بعد تلقٌح العٌنات بالعزالت الجرثومٌة بطرٌقة الطعن (  ) Stabbingوضعت طبقة
من البرافٌن السائل المعق لٌؽطً سطح الوسط المطعون وذلك لتوفٌر ظروؾ الهوائٌة للنمو ،
ث حضنت األنابٌب بدرجة حرارة ( ْ ) 35م لمدة ( ) 14أٌا وسجلت النتٌجة موجبة بتؽٌر لون
الوسط األخضر المزرق إلى األصفر{.}11
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- Jاختبار -:Phosphatase test

ٌحضر االختبار بإذابة  28ؼ من وسط االكار المؽذي فً 1لتر من الماء المقطر ث عق
بالؤصدةأضٌؾ له مادة
( )Phenonephthalindiphosphateومزجا معا ث تصب فً أطباق بتري وترك
لٌتصلب ث زرعت العٌنات وبعد الحضن بدرجة  37ولمدة 24ساعة بعدها ٌضاؾ كاشؾ
NH3حٌث تكون النتٌجة موجبة أذا ظهر اللون األحمر .موجبة للفوسفات بظهور اللون الوردي
عند إضافة الكاشؾ.
 - Kاختبار إنزٌم الٌورٌزUrease test
لقح وسط الٌورٌا المائل بمستعمرة بكتٌرٌة عمر  24ساعة حضنت االنابٌب بدرجة حرارة
 37ولمدة  24-48ساعةٌ ,دل تؽٌر لون الوسط األصفر إلى اللون الوردي إلى النتٌجة
الموجبة للفحص{. }12
 -Lاختبار Simmon citrate
ٌكشؾ هذا االختبار عن قابلٌه البكترٌا على استهالك السترات كمصدر للكاربون حٌث
ٌحضر هذا الوسط حسب تعلٌمات الشركة.
 - Mاختبار تحلل الدم Blood hemolysis
ت تحضٌر الوسط بإضافة الد الى الوسط(  ) Blood agar baseحسب تعلٌمات الشركة
المصنعة (. }11{ ) Himedia
 -Nوسط Ashdown`s Agar
حضر الوسط باضافة ( )40ؼ من  Trypton soya agarو( )5ملؽ من Crystal
 violateومن()50ملؽ من  Neutral redالى لتر من الماء المقطر ث اضٌؾ له  %4من
 Glycerinاذٌبت المواد بالتسخٌن وضبط االس الهٌدروجٌنً الى (  )7.2بعدها عق بالموصدة
ث ترك لٌبرد بدرجة حراره (  )40ث اضٌؾ المضاد الحٌوي  Gentamycineبمقدار
(4ملؽ /لتر) }.{14
التشخٌص باستخدام عدة الـــــ EPI 20
بعد اكمال اجراء االختبارات الكٌموحٌوٌه ت التأكٌد من تشخٌص البكترٌا باستخدا عدة
ال EPI20وهو عباره عن شرٌط ٌحوي  20اخدودا صؽٌرا ٌحوي كل منها على مواد
منزوعة الماء ).)Dehydrate Ingredient
الحساسٌة الجرثومٌة للمضادات الحٌاتٌة
ت استخدا وسط ) Mulller-Hinton –Agar (MHAالمحضر من اذابة  35ؼ من
الوسط فً لتر من الماء المقطر الختبار حساسٌة الجراثٌ للمضادات الحٌاتٌه  .اذ ت تخطٌط
الوسط الزرعً ) (MUHبالمستعمرات الجرثومٌة النامٌه بواسطة  Swabوترك الوسط
لٌجؾ وبعدها ت توزٌع اقراص المضادات الجرثومٌة بواسطة ملقط معق وبعدها حضنت
االوساط بدرجة بواسطة ملقط معق وبعدها حضنت االوساط بدرجة  37ولمدة  24ساعة
وقٌست مناطق التثبٌط بالملمتر وقورنت بالجداول المذكورة }.{13,11
النتائج والمناقشة :
التؽٌرات الشهرٌة بدرجة حرارة المٌاه كانت واضحة فً مواقع الدراسة حٌث اظهرت
 )1خالل شهر تشرٌن
النتائج ان اعلى درجة حرارة للهواء والماء سجلت فً محطة (
الثانً(ْ 22م ) وهذا ٌتفق مع نتائج العد الجرثومً التً اظهرت اعلى قٌمة بلؽت ()89000000
خالل الشهر نفسه وٌرجع سبب ذلك لوجود الهائمات النباتٌة وتراك المواد العضوٌة التً تعتبر
مادة ؼذائٌة مهمة للجراثٌ عند هذه الدرجه والتً تباٌنت مقارنة مع اعداد الجراثٌ خالل
االشهر المتقدمه والتً تمٌزت بانخفاض درجة الحرارة ( ْ 14-19م ) من الممٌزات المهمة
دراسة مبٌكروبٍة وبٍئٍة....
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لنموذج التؽٌرات الشهرٌة إن نموذج التؽٌر الشهري بدرجة حرارة الماء كان مناظرا لدرجة
حرارة الهواء .إن سبب الفرق الزمنً )  ( time gabبٌن حرارتً الماء والهواء قد ٌعود إلى
خصائص الماء التً من ضمنها قابلٌته الجٌدة لالحتفاظ بحرارته رؼ تذبذب حرارة المحٌط
وهذا ٌتفق مع ما ذكره }. {15
-0.00
اتصفت قٌ العكورة فً البحٌرة قٌد الدراسة بأنها منخفضه جدا تراوحت بٌن (
 )0.18وهً نتٌجة ؼٌر محسوسه أي ان مٌاه البحره تامة النفاذٌة اوقد ٌعود ذلك الى ركود
المٌاه فً البحٌره  ,وهذا ٌتفق مع ما أشار الٌه }{15ان الكدرة تكثر فً المٌاه الجارٌة نتٌجة
حركة الترسبات مع تٌار الماء وهذا ما ٌحدث فً األنهار وتصل نفاذٌة الضوء فً مثل هذه
المٌاه إلى عمق متر واحد وأحٌانا إلى اقل بكثٌر من ذلك .
كما بٌنت النتائج أن أعلى قٌمة للتوصٌل الكهربائً  ms/cm 34500فً شهر تشرٌن
الثانً فً محطة (  )1حٌث كانت التؽٌرات فً قٌ التوصٌلٌة متوازٌة مع التؽٌرات الشهرٌة
بدرجة الحرارة وكموصلة فهً متوازٌة أٌضا مع كمٌة المٌاه المتبخره من البحٌرة
ان قٌ التوصٌلٌة الكهربائٌه ترتبط ارتباط وثٌقا بالمواد الصلبة الذائبة والعالقة والكلورٌدات
وهذا مااشارت الٌة لنتائج من ارتفاع هذه القٌ حٌث سجلت اعلى قٌمة فً محطة (17200 )1
 mg\Lخالل شهر تشرٌن الثانً وقد ٌعزى ذلك الى ارتفاع درجة الحرارة والتبخر الحاصل
فضال عن زٌادة ترسب االمالح وهذا ٌتفق مع ماذكره } .{16تراوحت قٌ ال  pHللمواقع
الثالثة من (  )8-8.2وهذا ٌعود الى السعة التنضٌمٌه لمٌاه البحٌرة .ان هذا المدى الضٌق هو
سمه من سمات البحٌرات العراقٌة ففً بحٌرة دهوك كان ), {17})7.4-8.5وبحٌرة ساوة ( 8-
,{18})8.4وبحٌرة دوكان (, {19})8.3–7.1أما فً أهوار العراق فأن المدى ( )8.6-7.6
}.{20
سجلت اعلى قٌمة للقاعدٌة فً محطة (  225 mg\L )1خالل شهر تشرٌن الثانً .ان
المعدل المتوقع للقاعدٌة الكلٌة فً المٌاه الطبٌعٌة ٌتراوح بٌن {9} )20-200 ( mg\Lوٌالحظ
ان القٌ المسجلة فً الدراسة الحالٌة تقع ضمن هذا المدى واعلى بقلٌل كما لوحظ فً هذه
الدراسة قاعدٌة البكاربونات فقط  .كما لوحظ تزامن ارتفاع القاعدٌه مع ارتفاع العدد الكلً
للبكترٌا.

الخواص
االشهر
بداٌة
البحٌرة
تشرٌن
ثلث
االثانً
البحٌرة
2011
منتصف
البحٌرة
بداٌة
البحٌرة
كانون
ثلث
االول
البحٌرة
2011
منتصف
البحٌرة
كانون بداٌة

جدول رقم (ٌ )1وضح بعض الخواص الفٌزٌاوٌة والكٌمٌائٌة لمواقع الدراسة
عند بحٌرة ساوة -العراق
التوصٌلٌة المواد الذائبة
درجة حرارة درجة حرارة
العكورة
PH
الكلٌة
الكهربائٌة
الماء
الهواء

القاعد
ٌة

22

19

8.2

34500

17200

0.18

225

21

16

8

31500

15600

0.00

175

21

18

8.1

34000

17000

0.00

185

21

17

8

30000

14300

0.17

200

20

16

8.2

26000

13200

0.00

160

20

16

8.1

26560

13350

0.00

175

14

10.5

8.2

24000

12300

0.21

190
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14

10.5

8.2

18180

8620

0.00

170

14

10.5

8.1

19200

10000

0.00

175

17

14

8.2

29900

15000

0.18

180

17

14

8.1

29130

14500

0.00

170

17

14

8.1

29300

14700

0.00

180

أظهرت نتائج العٌنات المأخوذ ( 13عٌنة) إن  58%من مجمل العزالت شخصت كجرثومة
 E.coliوحسب االختبارات المذكورة أدناه التً تمٌزت بقدرتها على تحمل التركٌز العالً من
أمالح الصفراء الموجودة فً وسط  Macconckeyوتحول لون الوسط إلى الوردي .اما
بالنسبة الختبار ال  E.M.Bتمٌزت الجرثومة ببرٌقها المعدنً على الوسط نتٌجة لقدرته على
 Pyrovic acidالذي ٌتفاعل مع صبؽة
استهالك مكونات الوسط وإنتاج حامض
ال Bromothimol blueوٌستهلك اٌونات الحدٌد التً تعطً البرٌق المعدنً كصفة
تشخٌصٌة ممٌزه للجرثومة وهذا ٌتفق مع ماذكره } .{11كما تمٌزت بقدرتها على استهالك
الحامض االمٌنً Tryptophanوانتاج حلقة ال  Acetyleالتً تتفاعل مع كاشؾ الكوفاكس
معطٌا الون االحمر كنتٌجة موجبة الختبار .Indolكما اظهرت البكترٌا نتٌجه موجبه الختبار
 Methyl redحٌث للجرثومة قدرة على استهالك الكلوكوز وانتا ج الحوامض الثالثٌة lactic
 acetic acid ,pyrovic acid ,acidوقدرة الحامض االخٌر على لتفاعل مع الكاشؾ
}.{12كذلك موجبة
 methyl redلٌتحول الوسط الى اللون االحمروهذا ٌتفق مع ماذكره
الختبار Catalasحٌث ان البكترٌا هوائٌة او ال هوائٌه اي لها القدرة على إنتاج إنزٌ الكتالٌز
الذي ٌحمٌها من التأثٌر السا لمادة بٌرو كسٌد الهٌدروجٌن المنتج خالل العملٌات االٌضٌة .وهذا
ٌتفق مع ماذكره العال } {21باالضافة الى تاكٌد النتائج بأستخدا شرٌط . EPI20
كما 33%من لعٌنات شخصت على أنها جرثومة  Bacillus sppولتً اتمٌزت بقدرتها
على إفراز إنزٌ  citrate periamaseالذي له ألقدره على استهالك السترات كمصدر
للطاقة والكربون وبوجود صبؽة  bromothymol blueالتً تفاعل مع حامض الباٌروفٌك
فتحول اللون األخضر للوسط إلى ازرق .كذلك البكترٌا موجبة الختبار . Catalasكما ان
الجرثومة تمتلك القدرة على تخمٌر كل من سكري الكلوكوز واال كتوز وٌكون تخمر االخٌر
مصحوب بتكون ؼاز وكذلك وقدرتها على الحركة  Motilitحٌث تكون البكترٌا متحركة وهذ
ٌتوافق مع ماذكره العال } {6كذلك اكدت النتائج من خالل شرٌط .EPI20
فً حٌن ان  4%من المعدالت اشارة الى  pseudomonas sppمن خالل قدرة
 Phosphataseوذلك لقدرتهاعلى اختزال المركب
الجرثومة على انتاج
. Phenonephthalindiphosphateوموجبة لكل من  Catalasو  .Oxidasو
 Ureasحٌث تحول لون الوسط إلى اللون الوردي وذلك لقدرة البكترٌا على تحطٌ جزٌئات
لٌورٌا واستخدامها كمصدر للطاقة } .{16لنمو على وسط  Ashdown agarواضهرت
مستعمرات بنفسجٌة دالله على استهالكها لصبؽة البنفسجً ابلوري الموجودة فً لوسط .اكذلك
شخصت أٌضا من خالل اختبار الحركة حٌث أن البكترٌا متحركة .ونموها على وسط Blood
 Agarوإظهارها تحلل دموي من نوع بٌتا .وهذا ماٌتفق مع ماذكره العلماء] {22كذلك اكدت
النتائج من خالل شرٌط  EPI20و 5%من المعدالت اشارة الى جرثومة klebsiella
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 sppوالتً تمٌزت بقدرتها على تحمل التركٌز العالً من أمالح الصفراء الموجودة فً وسط
Macconckeyوانتاج مستعمرات وردٌة اللون.
والنمو على وسط الـــــ  E.M.Bبتكوٌنها مستعمرات وردٌه الى بنفسجٌة اللون  .كما
 citrate periamaseالذي له ألقدره على استهالك
تمٌزت بقدرتها على إفراز إنزٌ
السترات كمصدر للطاقة والكربون وبوجود صبؽة  bromothymol blueالتً تفاعل مع
حامض الباٌروفٌك فتحول اللون األخضر للوسط إلى ازرق و مخمرة لكل من سكرٌات
المالتوز و السكروز واالكتوز  .كما ان البكترٌا موجبة لفحص الٌورٌز عن طرٌق تحوٌل لون
الوسط إلى اللون الوردي وذلك لقدرة البكترٌا على تحطٌ جزٌئات لٌورٌا واستخدامها كمصدر
للطاقة  .وهذا ٌتفق مع ماذكره العلماء} {23كذلك اكدت النتائج من خالل شرٌط .EPI20
حساسٌة الجراثٌم تجاه المضادات الحٌاتٌة
 Naldixic acidو بنسبة ( (92%
فقد أظهرت جمٌع العزالت حساسٌة عالٌة اتجاه
وال  Gentamicinبنسبة (  )83%وال  Chloromphenicolبنسبة (  )100%فٌما أبدت
 Ceftizoximeوبنسبة ( )42%و
حساسٌة متوسطه اتجاه بعض المضادات مثل
 Aztreonamبنسبة (  )50%فً حٌن أظهرت بعض المضادات حساسٌة ضعٌفة مثل
 Ticarcilinبنسبة(  )8%و  Cefinaseبنسبة (  )28%و ل تبدي أي حساسٌة تجاه بعض
المضادات مثل  penicillinو. Amoxicillin
شكل (ٌ )2وضح النسبة المئوٌة لحساسٌة الجراثٌم للمضادات الحٌاتٌة
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شكل (ٌ (3وضح اعداد الجراثٌم الجراثٌم خالل فترة الدراسة وحسب المواقع المأخوذة منها العٌنات
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Microbial and environmental study to waters of Sawah Lake
and examination
of bacterial sensitivity to Antimicrobial
Naer abdul bari
Ibtehal aqeel
Abstract:
This study Characterized by to show the close connection between
the components of sawah lake and quantitative types of microbes
present and depending on the circumstances surrounding where
appear results that the highest temperature of the air and water
were recorded in station (1) during the month of November (22 m)
This is consistent with the results of counting bacterial, which
showed the highest value reached (89 × 10-6) during the same
month was because of the presence of phytoplankton and the
accumulation of organic materials that are considered food items
important to the bacteria at this temperature, which varied
compared with the preparation of the bacteria in the months
advanced, which in the low-temperature (14-19 m). It was also
observed with the combination of high basal high total number of
bacteria. Where the results showed that depending on the
diagnostic tests (58%) of the total bacteria, during the month
(December, January, February) is the bacterium E.coli, while the
(33%) due to the bacteria Bacillus and during the months
(November, December), and by (5%, 4%) to Klebsiella,
Pseudomonas, respectively, during the month (February).Test
results also showed sensitivity towards anti-microbial qualitative
differences in the resistance and type of bacteria, all isolates
showed high sensitivity towards Naldixic acid and by ((92% and
the rate of Gentamicin (83% ) and the Chloromphenicol by (100%)
expressed as average and low sensitivity to other antibiotics such
as Ceftizoxime and by (42%) and Aztreonam (50%) while some
showed weak antibiotic sensitivity such as Ticarcilin by (8%) and
Cefinase by (28%) while not showing any sensitivity to some
antibiotics such as penicillin D and Amoxicillin.
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