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ABSTRACT 

This research was performed to compare the efficiency of three 
methods for bacteriological analysis of drinking water, Most Probable 
Number (MPN), Membrane Filtration (MF) and Total Plate Count (TPC)  
in detection of microbial contamination of drinking water in Nineveh 
province for two months, result showed differences in the percentage 
contamination of drinking water samples taken from one part depending 
on the method type, and the higher average in failure percentage appeared 
by using (MF) method (%67.77) followed by (MPN) method (%58.88) 

and then (TPC) method (%50), also (MF) results changed (%43.2) of 

accepted results in (MPN) method into failure results, and country sides 

was the most higher in average of failure  percentage (%73.3). 
 

ممخص ال
 التحميؿ البكتريولوجي لممياه ىي طرؽ مف ثالثة كفاءة مقارنةبيدؼ  دراسةاؿ ىذه أجريت

 الترشيح باألغشية وMost Probable Number  (MPN)طريقة العدد األكثر إحتمااًل 
(MF)Filtration  Membrane الكمي باألطباؽ  دوطريقة العد(TPC)Total Plate  

Count وقد  ،ولمدة شيريف افظة نينوىحلمياه الشرب في ـ الجرثومي في التحري عف التموث
 واحدة قد تباينت نتائجيا مف ناحيتيأوضحت النتائج أف عينات مياه الشرب المأخوذة مف منطقة 

العينات كانت عند تموث أو القبوؿ اعتمادًا عمى نوع الطريقة وأف أعمى معدؿ في نسبة  التموث
 ثـ طريقة (%58.88)بنسبة ( MPN)تمتيا طريقة  (%67.77)بنسبة ( MF)استخداـ طريقة 

(TPC ) نتائج طريقة  واف .(%50)بنسبة(MF)  مف %( 43.2)استطاعت تحويؿ ما نسبتو
إلى نتائج فاشمة وكانت  المعتمدة في دوائر المحافظة( MPN)معدؿ النتائج المقبولة  بطريقة 

 .لمناطؽ أطراؼ المدينة%( 73.3)أعمى نسبة فشؿ 
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 INTRODUCTION  مةالمقد

تموث المياه أكثر مف عقديف مف السنيف ادلة  الكشؼ عف لقد توسعت الدراسات في مجاؿ
مف االحياء المجيرية المائية التي تتواجد بكثرة لتدؿ عمى نوع أو أكثر مف أنواع  اً نواعأوشممت 
أما  .Coliforms group لمتموث مثؿ مجموعة القولونيات البعض منيا مؤشراً  دّد يع التموث،

تسبب انتشار  فقد اف وجدت بتراكيز قميمة جداً التي  أألنواع األخرى فتعد مف الممرضات الخطيرة
الطرؽ وخاصة الفحوصات الخاصة بمؤشرات التموث البرازي،  تظؿو .واألوبئة األمراض

 ة في تقييـ جودة المياه المتعمقة بالصحةالزرعية مف أكثر الطرؽ الحساس لألوساطالمستخدمة 
 .لنوعية المياه وصالحيتيا لالستخدامات المختمفة وبالتالي اعتماد نتائجيا لوضع معايير العامة

(11()26) .
تستخدـ بصورة عامة مجموعة مف الطرؽ لغرض كشؼ التموث الجرثومي  

لممياه وىذه الطرؽ تعتمد عمى أليات مختمفة ولكنيا إما تكوف معتمدة عمى استخداـ األوساط 
 Culture independedأو غير معتمدة عمى ىذه األوساط  Culture depended الزرعية 

وتستخدـ الفئة األولى منذ وقت طويؿ و حصمت عمييا العديد مف التحويرات 
والتحسينات التي ىدفيا زيادة كفاءة ىذه الطرؽ ومنيا طريقة العدد األكثر إحتمااًل   
(MPN )Most Probable Number، عية السائمة المختمفة وساط الزرالتي تعتمد عمى األ
المياه المالحة، ومنيا مياه الشرب، مياه المجاري، و  تستعمؿ ىذه الطريقة في جميع أنواع المياهو

تتضمف الكشؼ عف وىذه الطريقة . لبة مثؿ المترسباتصاؿعينات نصؼ اؿية العكورة، وعاؿوالمياه 
 Feacal coliformية البرازية البكتريا القولوف،Coliform groupمجموعة القولونيات 

bacteria بكتريا ،E.coli والمسبحيات البرازيةFeacal streptococci . وتعتمد ىذه الطريقة
. يب حاوية عمى أوساط زرعية مختمفةفي اناب اعمى دراسة احجاـ معينة مف الماء المراد فحصو

(11)(12) .
الموجود  –اختبار الغائبابيب التخمرية تدعى عف طريقة األفوىناؾ طريقة محورة  

Presence – absence test. جدىا الباحث أوClark  وذلؾ بسبب المشاكؿ التي  1968سنة
ظيرت لمطريقة السابقة منيا وجود البكتريا التي تؤدي إلى موجب كاذب، واختالؼ تكويف الغاز 

القولوف غير مف قبؿ بكتريا القولوف وأنواع أخرى، وعدـ إمكانية إظيار بعض أنواع بكتريا 
 B-glucuronidaseتعتمد عمى امتالؾ انزيـ التي  لذلؾ ظيرت ىذه الطريقة،. المنتجة لمغاز

ىذه الطريقة عف أنواع أخرى  تكشؼ وبذلؾ B-galactosidaseمف قبؿ بعض الجراثيـ، وانزيـ 
 Pseudomonas ،Enterobacter ،E.coliوجود القولونيات منيا فضاًل عف مف الجراثيـ 

  .(23()22) اليضمي ودة في الجيازالموج
 أحجاماً التي تستخدـ  ،Membrane Filteration(MF)اما طريقة الترشيح الغشائي 

مف قبؿ الباحث االلماني كوتز وتوصؼ  1947أدخمت ىذه الطريقة سنة فقد  كبيرة مف العينات
زرعية  اً اطوسأبانيا أكثر دقة وسرعة ويمكف فحص كميات كبيرة مف عينات المياه، وتتطمب 

قميمة مقارنة بطريقة األنابيب التخمرية، وتعتمد ىذه الطريقة عمى حجز   مدة قميمة، وتحتاج إلى
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مايكروميتر  0.45قطرىا  يبمغدًا جصغيرة  اً البكتريا الموجودة في المياه فوؽ مرشحات تمتمؾ ثقوب
(. 19()14).عندما تمرر عينة الماء عبر الغشاء

وفييا  Total Plate Count (TPC) الكمي باألطباؽ لمبكتريا  تستخدـ كذلؾ تقنية العدد
درجة التموث  فاف ىذه الطريقة تعطي بشكؿ عاـ فكرة عو .مؿ( 1)ال يتجاوز  حجـ العينة

البكتيري لممياه حيث تتضمف ىذه الطريقة إعطاء عدد الخاليا الحية ذات القدرة عمى التكاثر 
 .(26)(28) .الظروؼ المناسبة لنموىا مؿ مف الماء عند تييئة( 1)الموجودة في

غير المعتمدة عمى األوساط فقد بدأ استخداميا منذ وقت حديث  الفئة الثانية مف الطرؽ
نسبيًا وتستخدـ عمى المستوى العالمي والسيما في الدوؿ المتقدمة لمكشؼ الدقيؽ  

عف مموثات المياه ومنيا الطرؽ المرتبطة بالبايولوجي الجزيئي كتقنيات 
 Polymerase Chain Reaction (PCR)  تفاعالت سمسمة البممرة، وطرؽ مناعية مثؿ

 Enzyme – linked( ELISA)تفاعؿ اإلدمصاص المناعي المرتبط باإلنزيـ 

Immunosorbent Assay، (17)(13)وغيرىا .
لغرض الكشؼ عف تموث مياه الشرب مف ( MPN)تستخدـ طريقة العدد األكثر إحتمااًل 

ات المتخصصة في محافظة نينوى لذا اجري ىذا البحث بيدؼ تقييـ كفاءة ىذه قبؿ المؤسس
في التحري  (TPC) و العدد الكمي باألطباؽ( (MFالطريقة مقارنة بطريقتي الترشيح الغشائي

.  عف التموث الجرثومي لمياه الشرب في محافظة نينوى
   

 Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل   

 Materials المواد1-  
  Samplesالعينات  1-1

عينة ماء شرب مف مناطؽ مختمفة مف الساحؿ األيمف والساحؿ األيسر ( 900)جمعت 
والمستشفيات ( مياه الدفع لممستيمؾ) وأطراؼ مدينة الموصؿ فضاًل عف محطات تصفية المياه

ولمدة  في المدينة، إذ جمعت خمس عينات ماء شرب منفصمة لكؿ منطقة في الشير الواحد
وشباط  2007وقد استبعد تشريف االوؿ  2008إلى نيساف  2007ثمانية أشير ابتداءًا مف تموز 

لعدـ اكتماؿ عدد العينات المطموبة بسبب الظروؼ االمنية الطارئة لمحافظة نينوى خالؿ  2008
مؿ، ( 250  -200)ىذيف الشيريف حيث جمعت العينات في قناٍف زجاجية معقمة ذات سعة 

لغرض إزالة تأثير الكمور ( Na2S2O3.5H2O)عمى كمية مف مادة ثايوسمفات الصوديوـ  حاوية
المتبقي في العينة وتـ أخذ العينة عف طريؽ تنظيؼ الحنفية بصورة جيدة مف المواد الطينية أو 

ومصباح كحولي ثـ فتحت الحنفية عمى % 70المتكمسة وعقمت بمادة معقمة ايثانوؿ تركيز 
دقائؽ لمتخمص مف المياه الراكدة ثـ أخذت كمية قميمة مف الماء لتحديد نسبة  3 – 2سعتيا لمدة 

الكموريف المتبقي في الماء ثـ غمقت الحنفية وعقمت مرة ثانية، بعدىا ممئت القنينة المعقمة وذلؾ 
بفتح الغطاء بالقرب مف الفوىة وممئييا بسرعة مع مراعاة ترؾ فراغ في القنينة وذلؾ لكي يسمح 

لنموذج الذي لو أىمية كبيرة في توزيع األحياء المجيرية بصورة متجانسة، وسجمت لرج ا
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المعمومات الالزمة عمى العينة ونقمت العينات إلى المختبر ضمف مدة زمنية لـ تتجاوز ثالث 
. ساعات، وأجريت الفحوصات الالزمة عمى ىذه العينات

 
  Culture Mediaاألوساط الزرعية    2-1

:- عية المججزة تجارياً األوساط الزر
. MacConkey agar (HIMEDIA)أكار الماكونكي  * 
. Salmonella – Shigella agar (Oxoid)الشيكال  –وسط أكار السالمونيال  * 
.. Double Strength MacConkey broth (LABM)مرؽ الماكونكي المضاعؼ  * 
. Nutrrient agar (Oxoid)األكار المغذي  * 
. Trypton glucose extract agar (Oxoid)ص الكموكوز والتربتوف اكار مستخؿ * 
. Deoxycholate citrate agar (Oxoid)اكار ديوكسي كوليت ستريت  * 
 .LES Endo agar (Oxoid)–اكار اندو  * 
. M – Endo agar (Oxoid) –وسط اندو  * 

 

 :األوساط الزرعية المحضرة
 .(15)و (11)االوساط التالية حضرت استنادا الى 

 Eosin Methylene Blue Agar (EMB) أكار األيوسيف أزرؽ المثيميف * 
  M – Lauryl sulphate broth وسط * 
 Blood agarوسط أكار الدـ  * 
 
طرائق العمل  -2
:- فحص تركيز الكمور المتبقي لعينات المياه المدروسة  2-1

 البدء بالفحوصات  تـ قياس نسبة الكمور المتبقي في المياه لكؿ عينة قبؿ
 جياز فحص البكتريولوجية، وأستعمؿ لتحديد نسبة الكموريف المتػبقي في الماء 

USA(.11 .)االميركية  Lamotteمف شركة   Lovbondالكموريف  
 

: فحوصات المياه المستخدمة لتقدير تموث مياه الشرب لممناطق المدروسة مقارنة  2-2
 MPN Most Probable Number))طريقة العدد األكثر احتمااًل 

العينة بشدة عدة مرات وفي ظروؼ معقمة  د اخذ عينة المياه إلى المختبر رجتبع
:- ـ إجراء الفحوصات اآلتيةوتلتجانس توزيع البكتريا في العينة االصمية 

 Presumptive Testالفحص األفتراضي  -
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كؿ منيا عمى مؿ يحتوي  25حجـ  أنبوبخمسة عشر ( 15) تلفحص عينة المياه ُحضر
الغاز ووسط مرؽ الماكونكي المضاعؼ لتجميع بصورة مقموبة   Durham tubeدرىـ  أنبوب

وضع ، أنابيببار كؿ مجموعة تضـ خمسة اخت أنابيبثالث مجاميع مف  حضرتالتركيز حيث 
وضع في مرؽ الماكونكي المضاعؼ التركيز، ومف وسط  ³سـ( 10)في المجموعة األولى 

أنابيب فوىة  تسدمف الوسط الزرعي احادي التركيز، ³سـ (10)ية والثالثة المجموعتيف الثاف
جو ولمدة ( 1)ضغط و ◦ـ (121)عقـ بجياز المعقاـ بدرجة حرارة التخمير بقطعة مف القطف و

مؿ مف ماء ( 10)المجموعة األولى بػ  تلقحثـ .دقيقة ثـ برد بسرعة لتالفي تحمؿ السكر( 15)
 توضع. مؿ مف ماء العينة( 0.1)لثة بػ بػمؿ واحد مف ماء العينة والثا العينة والمجموعة الثانية

النتيجة موجبة  تعدؼ ساعة،( 48  -24)لمدة  ◦ـ(37)حرارة في الحاضنة بدرجة  األنابيب
لألنابيب التي يتكوف فييا غاز مع تغير لوف الوسط مف األحمر إلى الوردي، أما التي ال يتكوف 

قدر العدد األكثر  ُ (Probability tables)لبة وبموجب جداوؿ احتمالية فييا الغاز فتعد نتيجة سا
. مؿ مف ماء العينة( 100)احتمااًل لبكتريا القولوف في 

 :-حيث ثبتت النتائج كما يأتي
مؿ مف العينة عمى أف ( 100)قولونية لكؿ  خاليا( 10)إذا كاف العدد التقديري أقؿ مف 

(. A)ينة مقبولة وصالحة لمشرب وأعطيت الرمز ال تكوف في عينتيف متتابعتيف فالع
مؿ العينة ( 100)مف الكائنات القولونية لكؿ ( 10)إذا كاف العدد التقديري أكثر مف 

بعدىا لوحظت نتائج الخمس عينات لكؿ شير (. F)فاشمة وغير صالحة لمشرب وأعطيت الرمز 
ثر اعتبر معدؿ النتيجة لمدة شير مف المنطقة الواحدة فإذا كاف عدد العينات الفاشمة ثالثة وأؾ

ذا كاف عدد العينات المقبولة ثالثة وأكثر اعتبر معدؿ النتيجة لمدة شير مقبواًل ( F)فاشاًل  وا 
(A.)(11()17 .)

 
 Complete Testالفحص التكميمي  -

كوسط  Selective mediumانتخابية  أوساطفي ىذه المرحمة تـ استخداـ مجموعة 
Blood agar   ووسطMacConkey agar  ووسطEndo agar  ووسطDeoxycholate 

agar  ووسطS.S. agar ووسط (EMB )ىذه األوساط وتعقيميا تـ صبيا  حيث بعد تحضير
في األطباؽ تحت ظروؼ معقمة بعدىا لقح كؿ طبؽ باستعماؿ عروة الزرع وبطريقة التخطيط 

( 24)لمدة  ◦ـ (37) مف االنبوب الموجب في الفحص االفتراضي وحضنت األطباؽ في درجة
كار المغذي المائؿ األ وسط ساعة بعد التحضيف لوحظ حجـ المستعمرات وشكميا ثـ زرعت عمى

slant  االختػبارات الكيموحػيوية التشخيصية والمصمية الػالزمة  إجراءوحفظت لحػيف
(.  29()17.)عػمييا

 Total plate count (TPC)عدد الكمي لمبكتريا ال
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مياه إلى المختبر تـ رج العينة لتتجانس وفي ظروؼ معقمة، أخذ مؿ بعد وصوؿ عينة اؿ
واحد  مف العينة إلى طبؽ بتري معقـ بعدىا تـ صب الوسط الغذائي مستخمص الكموكوز 

وحرؾ الطبؽ حركة  ◦ـ (45)والتربتوف الصمب المعقـ داخؿ الطبؽ بعد أف برد إلى حوالي 
ماء مع الوسط ثـ حضنت األطباؽ بدرجة لغرض تجانس عينة اؿ( 8)بسيطة عمى شكؿ رقـ 

ساعة بعدىا تـ حساب عدد المستعمرات البكتيرية المتكونة ( 48  -24)لمدة  ◦ـ (37)حرارة 
مستعمرة، وتـ حساب العدد الكمي لمبكتريا  300 – 30حيث عدت األطباؽ الحاوية ما بيف 

تخفيؼ العينات فأف العدد اليوائية في المممتر الواحد مف خالؿ عدد المستعمرات، وفي حالة 
.  الكمي حسب بضرب عدد المستعمرات في مقموب التخفيؼ

:- وتم تثبيت النتائج كما يأتي
لكؿ مؿ، عدت العينة مقبولة وصالحة ( 10)إذا كاف العدد الكمي لممستعمرات أقؿ مف 
(. A)لمشرب حسب المقياس العالمي وأعطيت الرمز 

العينة فاشمة وغير  تفما فوؽ لكؿ مؿ، عد( 10)إذا كاف العدد الكمي لممستعمرات 
(. 26)(29)(. F)صالحة لاٌلستيالؾ البشري وأعطيت الرمز

حيث أخذت كذلؾ نتائج  خمس عينات لكؿ شير مف المنطقة الواحدة فإذا كاف عدد 
ذا كاف عدد العينات ( F)العينات الفاشمة ثالثة وأكثر ُعدّد معدؿ النتيجة لمدة شير فاشاًل  وا 

(. A)ة ثالثة وأكثر ُعدّد معدؿ النتيجة لمدة شير مقبواًل المقبوؿ
 

  Membrane Filtration(MF)طريقة الترشيح الغشائي 
ألماني  Vacumbrandمؿ مف كؿ عينة ماء، في جياز ( 100)رشح في ىذه الطريقة 

  Whatman No.1حيث نقؿ بواسطة ممقط معقـ غشاء الترشيح Germanyالصنع 
(Millipor filter )ف الشركة األمريكية ـUSA  الذي حجـ الثقوب فيو(µm0.45 )

 Porous cellulose)مايكروميتر، إلى جياز الترشيح والذي يكوف مصنوعًا مف غشاء سميموزي 

acetate membrane)،  حيث تسمح ثقوب ىذا الغشاء بمرور كمية كبيرة مف الماء خالؿ مدة
وبعد االنتياء . عقـ بالمعقاـ ،كاماًل بورؽ االلمنيوـقصيرة وتمنع مرور البكتريا بعد تغطية الجياز 

 Mمف الترشيح أخذ ىذا الغػشاء بواسػطة ممقط معقـ ووضػع عمى سطح الوسط الغذائي الصمب 

– Endo agar  المحضر والمعقـ والمصبوب في أطباؽ تنتشر المواد الغذائية لموسط خالؿ
تنمو البكتريا وتكوف  ◦ـ(35)عة في درجة سا( 24  -18)الثقوب إلى البكتريا بعد مدة تحضيف 

مستعمرات عمى سطح الغشاء حيث يمكف عد المستعمرات ومالحظة ألوانيا ويمكف إجراء 
 M – Laurylالفحوصات الكيموحيوية عمييا أما في حالة استخداـ الوسط الزرعي السائؿ 

suphate broth  فقد استخدمت وسادة مشبعة بالوسط الزرعي السائؿ(Pad ) موضوعة في
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ساعة ( 24  -18)لػمدة  ◦ـ (35)طبؽ معقـ، ووضػع عمييا الغشاء بعد الترشػيح وحضف في 
. لوحظت المستعمرات الناتجة بعد التحضيف

/ مستعمرات مف القولونيات  4إذا كانت العينة تحتوي عمى أقؿ مف  :-يأتوثبتت النتائج كما ي
 (.A)ت الرمز مؿ فعدت العينة مقبولة وصالحة لمشرب وأعطي 100

مؿ فعدت العينة  100/مستعمرات مف القولونيات 4أكثر مف  أحتوت العينة عمى إذا
اخذت نتائج  خمس عينات  .(11()25()23.)(F)فاشمة وغير صالحة لمشرب وأعطيت الرمز 

لكؿ شير مف المنطقة الواحدة فإذا كاف عدد العينات الفاشمة  ثالثة واكثر ُعدّد معدؿ النتيجة لمدة 
ذا كاف عدد العينات المقبولة  ثالثة وأكثر عدّد معدؿ النتيجة لمدة شير مقبواًل ( F)ر فاشاًل شو وا 
(A.) 

 
 Results and Discussionsالنتائج والمناقشة   

لوجي لعينات مياه يومعدؿ نتائج تقييـ الفحص البكتر (3)،(2)، (1)توضح الجداوؿ        
 دنيػنوى باستخداـ ثالثة طػرؽ لمفحػص وىي طريقة العد الشرب في مناطؽ مخػتارة مػف مػحافػظة

 Total الكمي لألطباؽ دوطريقة العد  Most Probable Number (MPN)األكثر احتمااًل 

Plate Count (TCP)  وطريقة الترشيح الغشائيMembrane Filtration Method (MF) 
ياف نوعية مياه الشرب وحاالت لمقارنة كفاءة ىذه الطرؽ في التحري عف التموث الجرثومي وب

تعتمد عمى تقدير   TCP   Count Plate Totalالفشؿ خالؿ مدة شيريف، حيث أف طريقة
التكاثر الموجودة في مؿ واحد مف الماء عند تييئة الظروؼ  عدد الخاليا الحية ذات القابمية عمى

 Coliformsنيات تعتمد في حالة وجود القولو( MPN)في حيف أف طريقة  .المناسبة لنموىا
أو وسط  Lauryl tryptose brothعمى تغير في لوف األوساط الزرعية المستخدمة مثؿ وسط 

MacConkey broth  نتيجة تغير تخمر سكر الالكتوز فيpH تكويف غاز  الوسط فضاًل عف
فتعتمد عمى ترشيح حجوـ ( MF)أما طريقة . نتيجة عمميات التخمر التي تجرى في األنابيب

مايكروميتر مف خاللو يتـ حجز ( 0.45)مف الماء خالؿ مرشح غشائي حجـ الثقوب فيو كبيرة 
 M – Endo agarالبكتريا عمى سطح المرشح الغشائي وتنمو عمى سطح األوساط المتخصصة 

بتكويف مستعمرات واضحة نتيجة أستيالؾ الوسط  M – Lauryl Sulphate brothأو  
إذا  (.24()11(.حامض الذي يكوف مؤشر لتغير لوف الوسطالغذائي بعممياتيا األيضية وتكوف 

معظـ عينات ماء الشرب في  إفنجد معدؿ نتائج الثالثة طرؽ مع بعضيا  ما أخذ بنظر األعتبار
. المناطؽ المختارة مف المحافظة كانت فاشمة وغير صالحة لمشرب

ي الشجري لعينات مياه الشرب في معدل النتائج والنسب المئوية لتقييم الفحص البكتريولوج :(1)الجدول 
 مناطق مختارة من الساحل األيمن لمحافظة نينوى باستخدام ثالثة طرق لمفحص
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Most Probable Number= MPN                     = F   غير صالح لمشرب   

Plate count = PC                                          = A  صالح لمشرب
Membrane Filtration = MF                            

أسم المنطقة 
نيسان آذار 

النسبة 
المئوية 

% لمفشل 
طريقة الفحص طريقة الفحص 

 
(MPN )(MF )(PC )(MPN  )(MF )(PC  )

 A F A F F F 66.66المنصور 

 A F F F F F 83.33موصل الجديدة 

 A F A A F F 50الزنجيمي 

 F F A F F F 83.33رأس الجادة 

 A F A F A A 33.33باب البيض 

 F A A A F F 50حي العامل 

 F F F A A A 50الرسالة 

 F A A F F F 66.66الرفاعي 

 A A A F F F 50تل الرمان 

 F F F A F F 83.33حي النجروان 

 A F A A A A 16.66وادي حجر 

 F F A F F F 83.33مستشفى أبن سينا التعميمي 

 F A F F F A 66.66مستشفى البتول التعميمي 

 F A A F F A 50مستشفى الجمجوري 

 A A A A A A 0.0مستشفى الموصل العام 

  60 73.33 60 26.66 60 53.33 %النسبة المئوية لمفشل 
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والنسب المئوية لتقييم الفحص البكتريولوجي الشجري لعينات مياه الشرب في معدل النتائج  :(2)الجدول 
 مناطق مختارة من الساحل األيسر لمحافظة نينوى باستخدام ثالثة طرق لمفحص

 

 
Most Probable Number= MPN                   = F   غير صالح لمشرب   

Plate Count = PC                                       = A صالح لمشرب  
Membrane Filtration = MF  

 

أسم المنطقة 
النسبة نيسان آذار 

المئوية 
%  لمفشل 

طريقة الفحص طريقة الفحص 
(MPN )(MF )(PC )(MPN  )(MF )(PC )

 F F F A A A 50ور حي الن

 F F F F F F 100حي السكر 

 A F A F F F 66.66حي التأميم 

 F F F A F A 66.66حي الحدباء 

 A A A F F F 50حي المجندسين 

 F F F A A A 50الشجداء 

 A F F F A F 66.66حي البريد 

 A F A A A F 33.33الجامعة 

 F F F F F F 100حي الزهراء 

 F F A F A A 50حي العربي 

 A F A A A F 33.33حي سومر 

 F F F F F F 100الكرامة 

 F A F A A A 33.33مستشفى الخنساء 

مستشفى أبن األثير 
 A A A A A F 16.66التعميمي 

 F F A F F A 66.66مستشفى السالم 

  60 46.66 53.33 53.33 80 60% النسبة المئوية لمفشل
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معدل النتائج والنسب المئوية لتقييم الفحص البكتريولوجي الشجري لعينات مياه الشرب في ( 3)الجدول 
نة الموصل في محافظة نينوى باستخدام ثالثة طرق لمفحص مناطق مختارة من أطراف مدي

 

Most Probable Number= MPN                     = F  غير صالح لمشرب  

Plate Count = PC                                         = A  صالح لمشرب
Membrane Filtration = MF  

أسم المنطقة 

النسبة نيسان آذار 
المئوية 

% لمفشل 
طريقة الفحص طريقة الفحص 

(MPN )(MF  )(PC )(MPN  )(MF )(PC )

 F F F F F A 83.33حميدات 

 A  A A F F F 50مخمور 

 A A A F F A 33.33سد الموصل 

 F  F F A F F 83.33حمام العميل 

 F F A A A A 33.33العياضية 

 F F F F F F 100فايدة 

 A A F F F F 66.66بادوش 

 A A A A F A 16.66القوش 

 F F F F F F 100وانة 

 A A A F F F 50الرشيدية 

 A A F F F A 50تعمفر 

 F F F F F F 100النمرود 

 F F A F F A 66.66زمار 

 F F A A F F 66.66بعشيقة 
 A A A F F A 33.33الحمدانية 

  53.33 93.33 73.33 46.66 53.33 53.33% النسبة المئوية لمفشل 
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كذلؾ فأف عينات مياه الشرب المأخوذة  عمى األقؿ ضمف قياسات واحدة مف الطرؽ المستخدمة
مف ناحية الفشؿ أو القبوؿ أعتمادًا عمى نوع الطريقة حيث  مف المنطقة الواحدة قد تباينت نتائجيا

 وجود جراثيـالطرؽ الثالثة أوساط غذائية مختمفة وأزمنة لمتحضيف مختمفة لتقييـ  أف استعماؿ ىذه
 القولوف، فأف النتائج كانت متباينة حسب أفضمية الوسط الغذائي مف 

أو عدـ وجود مثبطات في  حيث مكوناتو ودرجة دعمو لنمو جراثيـ القولوف إضافة إلى وجود
الحظ تكما  (.27()16()11).الوسط تؤخر أو تمنع نموىا سواء كانت الخاليا سميمة أو متضررة

العوامؿ  تعزى ىذه االختالفات فينتائج التقييـ بيف شيري الدراسة وقد اختالفات بسيطة في 
نعكاسيا إلى وجود الفيزياوية والبيئية السائدة خالؿ الدراسة كما أشير  المايكروبات قيد ىذه الفترة وا 

(. 5()6.)إلى ذلؾ أنفاً 
 نجد أف أعمى معدؿ نسبة فشؿ لمعينات كانت عند( 3)،(2)، (1)وبمالحظة االشكاؿ 

في حالة مناطؽ الساحؿ األيمف، % 66.66حيث كانت بنسبة ( MF)أستخداـ طريقة 
لمناطؽ أطراؼ المدينة كما أف معدؿ نتائج ىذه الطريقة % 73.3لمساحؿ األيسر، و% 63.33و

بطريقة ( A)مف معدؿ النتائج المقبولة % 43.2استطاع أف يحوؿ في ىذه الطريقة ما نسبتو 
MPN  إلى نتائج فاشمة(F) وأف ىذه النتائج قد تعزى . ولمجمؿ مناطؽ محافظة نينوى المدروسة

إلى أف بعض مجموعة أشباه القولونيات ال تستطيع تكويف الغاز أو تتأخر في إنتاجو بسبب أو 
ألخر كأف تكوف الخاليا متضررة بالكمور مثاًل بعض المناطؽ ترتفع فييا تراكيز الكمور المتبقي 

بيض كما موضح في وتمعفر، وباب اؿ ،وبادوش ،وحميدات ،خنساءمثؿ الشيداء، ومستشفى اؿ
 (.3)،(2)،(1)الجدوؿ 
 – Bسكر الالكتوز إلى نقص في أنزيـ  يعود سبب تأخر أنتاجيا الغاز مف تخمر أو

galactoside Permease ةحيث تالحظ ىذه الظاىرة في بعض أنواع الجراثيـ المعوي. 
المياه بسرعة مقارنة بطريقة  يؿ أحجاـ كبيرة مفتحؿ( MF)طريقة يمكف بكما  (.11()20)
(MPN ) وطريقة(TPC) ـ أوساط استخدمدة قصيرة وبا، ويمكف الحصوؿ عمى النتائج خالؿ

زرعية قميمة، وعدـ وجود نتائج موجبة كاذبة حيث تظير المستعمرات واضحة ذات بريؽ معدني 
 دقيقة وتظير مستعمرات جراثيـ القولوف فضاًل أنيا طريقةتكشؼ عف ولماعة وبذلؾ 

لمتعرؼ عمى الخواص ( 2004) الخطيب ومعمردراسة  تووىذا ما اكد(.25( )11.)واضحة
يث ح( MF)ة وباستخداـ طريقة الترشيح الغشائي يالبيولوجية لمياه الشرب في قرى فمسطيف

و  Klebsiellaو  E.coliأنواع مف الجراثيـ بشكؿ أساسي  ةالنتائج وجود ثالثت أظير
Enterobacter  عمى التوالي% 10و % 17و % 37وبنسب  .
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معدل النسب المئوية لمفشل والخاصة بنتائج تقييم فحوصات عينات المياه لمناطق مختارة من  :(1)الشكل 

 الساحل األيمن في محافظة نينوى باستخدام ثالثة طرق لمفحص البكتريولوجي
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
النسب المئوية لمفشل والخاصة بنتائج تقييم فحوصات عينات المياه لمناطق مختارة من معدل (: 2)الشكل 

الساحل االيسر في محافظة نينوى باستخدام ثالثة طرق لمفحص البكتريولوجي  

 

%56.66 

%63.33 

%56.66 

MF  Membrane Filtration = 

MPN  =Most Probable Number 
PC Plate Count = 

 

%56.66 

%43.33 

%66.66 

MF  Membrane Filtration = 

MPN  =Most Probable Number 
PC Plate Count = 
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معدل النسب المئوية لمفشل والخاصة بنتائج تقييم فحوصات عينات المياه لمناطق مختارة من  :(3)الشكل 
 المدينة في محافظة نينوى باستخدام ثالثة طرق لمفحص البكتريولوجي  رافأط

 
لصدر في مدينة ا Salmonellaلوبائية جرثومية ( 2007ف، يعمي وآخر)أما في دراسة 

ألف ىذه الجرثومة ( MPN)مف طريقة  الً بد( MF)طريقة وبعض مناطؽ مدينة بغداد، باستخداـ 
تستخدـ احجاـ كبيرة لذلؾ  Coliformsلة مقارنة بمجموعة توجد في أماكف متعددة وبأعداد قمي

. في الفحص
 E.coliلعزؿ بكتريا  (MF)ىذه الطريقة  استخدـ( ,2001Payment)وفي دراسة الباحث 
 Winfried)في حيف أف الباحث  M – Endo agarعمى وسط  مف مياه الشرب وزرعيا

بطريقة  Minnesotaمف بحيرة  E.coliعزؿ القولونيات البرازية ومنيا  (2007 ،وآخروف
(MF )لكونيا طريقة دقيقة وتظير أكدوا أنيا الطريقة األكثر كفاءة ودقة في إظيار النتائج  وبذلؾ

بطريقة ( F)مف النتائج المحدودة التي ظيرت فييا فاشمة  اً عممًا أف ىناؾ عدد.مستعمرات واضحة
(MPN )كانت مقبولة  في حيف(A ) ضمف معدؿ نتائج طريقة(MF ) وقد يعزى ذلؾ إلى وجود

البكتريا التي تسبب الموجب الكاذب وىو أف الغاز والحامض أو الغاز قد يكوف منتجًا مف قبؿ 
 ,Evan et al., 1999 ; Hammer. )يفجراثيـ ليست جراثيـ القولوف، وىذا ما ايده الباحث

الة فحص المياه ال تكوف نتائجيا جيدة في ح( MF)طريقة  ومف الجدير بالذكر فأف (.2004
 – Mالعكرة بسبب إنسداد ثقوب األغشية، أو أف بعض الجراثيـ ال تستطيع النمو عمى وسط 

Endo agar وىذا ما أكده .المستخدـ في ىذه الطريقة وبذلؾ ال تستطيع تكويف الحامض
عند دراسة البكتريا في المياه المعدة لمشرب Jazrawi & AL – Hindawi  (1986 )الباحثاف 

. في النماذجبو  إلى وجود البكتريا بأعداد أكثر مف المسموح أشار، (MPN)بغداد بطريقة في 

 

%63.33 

%73.33 
%50 

MF  Membrane Filtration = 

MPN  =Most Probable Number 
PC Plate Count = 
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أيضًا لمتموث البكتيري لنير الفرات حيث أستخدـ ( 2000)دراسة صبري وآخروف  توأكدوىذا ما 
 ة البرازية والمسبحيات البرازية مف خالؿ حساب العدد األكثرلونية والقولونيكثافات البكتريا القو

وكانت الكثافات المسجمة ليذه الدراسة أعمى مف تمؾ المسجمة لنير دجمة ونير ( MPN)احتمااًل 
. صداـ

أستطاع عزؿ عدة أنواع بكتيرية مف مياه ( 2007وآخروف،  Lucia)في حيف أف الباحث 
وباستخداـ أوساط زرعية انتخابية مختمفة، وتـ عزؿ بكتريا ( MPN)الشرب في المانيا بطريقة 

ولوف في الواليات المتحدة مف مصادر مائية مختمفة وباستخداـ عدة طرؽ منيا طريقة الؽ
(MPN(.)21.)  ف أقؿ الطرؽ المستخدمة أ  (3)، (2)، (1)واألشكاؿ ( 4)كما يوضح الشكؿ

 الكمي لالطباؽ دالعدالمدروسة كانت بطريقة كفاءة في التحري عف التموث الجرثومي لمعينات 
أف بعض الجراثيـ  إلى مف معدؿ نتائج ىذه العينات وأف ىذا قد يعزى%( 50)وبنسبة فشؿ كمية 

مف العينة وفحصيا بيذه الطريقة ال تعطي  واحد مؿ داد قميمة في عينة الماء وأف أخذتوجد بأع
 .لتمؾ الجراثيـ ولذلؾ ينصح بأخذ حجوـ كبيرة مف عينات المياه وفحصيا يالعدد الحقيؽ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
مقارنة النسبة المئوية الكمية لمفشل والخاصة بنتائج تقييم فحوصات عينات المياه في محافظة  :(4)الشكل 

نينوى باستخدام ثالث طرق لمفحص البكتريولوجي 

 

 

 

MPN MF PC 

58.88 

67.77 

50 

شل 
 لمف

وية
لمئ

ة ا
سب

الن
%

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Most Probable Number= MPN 

Membrane Filtration = MF 

Plate Count = PC 
  

  

 
  

   
  

   
Membrane Filtration = 

58.88 

67.77 

50 



 أنغام جبار عموان العكيدي  &دي  سن أيوب عيسى العكيمح

70 

كما أف ىذه الطريقة تعطي بشكؿ عاـ فكرة عف درجة التموث البكتيري لمماء دوف اإلشارة 
في ( 2007)ووضح المشيداني والسنجري (. 12() 11.)عينةع البكتريا الموجودة في اؿإلى أنوا

 155)كانت ( TPC)أف العدد الكمي لمبكتريا بطريقة  ة ضمف مدينة الموصؿدراسة مياه نير دجؿ
( 1960  -14)فكانت ( MPN)مؿ، أما عدد البكتريا القولونية بطريقة /خمية( 1875 -

المطروحات لمدينة الموصؿ عمى  يرفي دراسة تأث( 2003جيصاني، اؿ)وأوضح  ،مؿ100/خمية
ما بيف  يتراوح( MPN)تريا القولوف بطريقة نير دجمة حيث كاف العدد الكمي لبؾنوعية مياه 

(0.1 x 410 – 15 x 410 )أرتفاع نسب ( 2000)كما بيف حمد وآخروف . مؿ 100/خمية
السطحية في غوطة  مياهعند دراسة العدد الكمي لمجراثيـ لؿ( MPN)المؤشرات الجرثومية بطريقة 

 .دمشؽ
 ت التصفية في تكريتعند دراسة الدالئؿ الجرثومية لمحطا( 2005الجبوري، )أوضح و

مؿ في حيف أف تقدير العدد / خمية ( 221)كانت  ( TPC)أف العدد الكمي لمبكتريا بطريقة 
ات دراس وأجريت ،مؿ 100/ خمية ( 554)كانت بحدود ( MPN)لجراثيـ القولوف بطريقة الكمي 

 ( MPN)عديدة تبيف أفضمية طريقة العدد األكثر احتمااًل 
 في الفحوصات البكتريولوجية لممياه ( TPC) لألطباؽعمى طريقة العد الكمي 

(9( )4.) 
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