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76ُالعددالثاني/عمميُعربيُ/صفحةُ-هذاُالبحثُفيُمجمةُجامعةُكربالء/المجمدُالثانيُعشرشرُنُ 
ُ

ُ
ُ

دراسةُتموثُاألوراقُالخضريةُباإلحياءُالمجهريةُ)بكترياُوطفيميات(ُفيُ
ُمحافظةُكربالءُالمقدسة

ُ
ُ
ُ

 الدكتور عمي حسين مكي الكبيسي
 الدكتور سميم مرزه ىادي

 الدكتور ماىر عمي القريشي
 الدكتور ميدي عبد الخضر الرحيالتي
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 الخالصة

 Apium  ,Gravealenالكرفس  Raphanus ,جمعت عينات الخضار التي تشمل الفجل     

 Lactocaالخس  Petroselium ,Grspum,  المعدنوس  Lepidium Sativumالرشاد

Sativa ,  الخباز   ,الشبنتMalva Sylvastris, ,   سبانخ  من اسواق الخضار في مدينة
اما المفحوصات التي اجريت  0202اية كانون االول غ 0224كربالء لممدة من كانون الثاني 

 .عمى الخضار فشممت الفحص العياني والفحص المجيري 
عينممة مممن نباتممات ووجممد فييمما عممدة فنممواع مممن الطفيميممات ومممن ىممذه ا نممواع   0330تممم فحممص     

( وكمممممان عمممممدد العينمممممة 20,23كانمممممت فعممممممى اصمممممابة فمممممي نبمممممات الشمممممبنت  G.lambeliaطفيممممممي 
( 1,02و كانممت النسممبة  Malva Sylvastris(بينممما ف ممل اصممابة كانممت فممي نبممات الخبمماز 001 

%( 02بنسبة    Raphanus( بينما وجد نسبة ىذا الطفيمي في نبات الفجل 20وكان عدد العينة 
( وكمان 0,31بنسمبة   Apium Gravealens ( وفمي نبمات الكمرفس022حيث كان عمدد العينمة  

( 200( وكان عدد العينة  2,20بنسبة  Lepidium Sativum( وفي نبات الرشاد 4عدد العينة 
( 002( لعينممة عممددىا  01,01كانممت النسممبة  Petroselium Grspumوفممي نبممات المعممدنوس 

( وفممي نبممات 220( لعينممة عممددىا  2,32كانممت النسممبة    Lactoca Sativaوفممي نبممات الخممس 
 (.222( لعينة عددىا  02,24السبانخ كانت النسبة  

 
( لعينة 0,22كانت فعمى إصابة في نبات السبانخ فكانت النسبة   E.Histolyticفما طفيمي     

فكانممت النسممبة  صممفر( لعينممة  Apium Gravealens( وف ممل إصممابة فممي الكممرفس 222عممددىا  
كانممممت فعمممممى إصممممابة لممممو فممممي نبممممات الخممممس   Enterobactar بكتريمممما(    فممممما 202عممممددىا  

Lactoca Sativa    وف ممل إصممابة لممو فممي نبممات 220( لعينممة عممددىا  00,22اذ كانممت النسممبة )
فكانمت   Lepidium Sativumوالرشماد  Apium Gravealensوالكمرفس  Raphanusالفجمل 

 النسبة  صفر( 
وفممي الشممبنت كانممت  (2830كانممت النسممبة  Petroselium Grspum وفممي نبممات المعممدنوس  

( وفمي نبمات السمبانخ كانمت 1,02كانمت النسمبة  Malva Sylvastris ( وفي الخباز222النسبة  
 (.  2,02النسبة  
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  Lepidium Sativumفكانمت فعممى إصمابة لمو فمي نبمات الرشماد   E.Coliفمما فمي بكتريما      
 Malva Sylvastrisبماز( وف مل إصمابة فمي نبمات الخ200( لعينمة عمددىا  2,00فكانمت النسمبة  

 ( 222( و  20ونبات السبانخ فكانت النسبة  صفر( لعينة عددىا  
 

ُ
ُالمقدمةُواستعراضُالمصادر

 

يعرف اإلسيال عمى انو حالة مرضية ناتجة من خمل وظيفي في الجياز اليضمي نتيجة 
انتمماج غمما ط اإلصممابة بالمسممببات الحياتيممة وغيممر الحياتيممة يويتمثممل بزيممادة عممدد مممرات الت مموط ممم  

الجفمماف ولزوجممة  مممن سمما ل او شممبو سمما ل مممما يممودي الممى فقممدان السمموا ل وااليونممات متسممببًا بحالممة
 .(0 الدم  

مميممون 0،0تتفمماوت فمممراض االسمميال بحسممو العمممر وىممي المسمميولو عممن ممموت مايقممارو  
يمث % ممنيم يموتمون فمي السمنتين االولمى والثانيمة ممن حيماتيم بح32طفل سمنويا بسمبو الجفماف ي 

فممي اليمموم وحمموالي اربعممة اطفممال فمممي  1222فممي االسممبوع وحممموالي    20222تصممل الوفيممات الممى 
الد يقممة الواحممدة . وان االسممباو الر سمممية لالسمميال ىممي عممدم النظافمممة ووجممود الممماء ال يممر الصمممال  

 (0لمشرو واالزدحام واالتجاه نحو الرضاعة االصناعية بداًل من الطبيعية  
 اجرى بعض الباحثون منيمر االصابة بالطفميات المعوية ل رض التحري عن انتشا

( بدراسة التاثيرات الصحية الناجمة عن اسمتخدام فضمالت المجماري المنزليمة غيمر المعامممة فمي 2 
عينمة خضمار  ليانمة وخمس( وتبمين  10المزارع المحيطة بمدينة اسممرة فمي اريتريما يحيمث تمم جمم  

عينممة غمما ط ممممن  22يممة وامبيمما الزحمممار كممما اظيممر فحمممص احتوا يمما عمممى اكيمماس الجيارديممما الالمبم
 % من العينات المفحوصة .22الفالحين ىناك ان فكياس الجيارديا الالمبمية موجودة في 

 
المعويممة فممي المجتممم   تبدراسممة انتشممار الطفيميمما (2 وفممي المممكممة العربيممة السممعودية ي ممام 

عينمة تتكمون ممن الخمس  12السعودي في مدينة فبيا  بدليل استخدام الخضروات ي حيت تم جمم  
يالرشممماد يالفجمممل يالبصمممل االخضمممر والكمممراث  وكانمممت نسمممبة االصمممابة بالجيارديممما الالمبميمممة بوا ممم  

الزحمار فضمال %(     عممى التموالي باميبما 2و0808282%( عمى التموالي مقابمل      0و2828280 
 المعوية . تعن وجود عشرة فنواع فخرى من الطفيميا

( حممول البكتريمما المموثممة لميمماه الشممرو  ممماء خممامي فحممواض 2وفممي بابمملي  فوضممحت دراسممة         
الترسيوي فحمواض الترشمي  ومماء مكممور( كشمف فنمواع ممن البكتريما الموجبمة والسمالبة لصمب ة كمرام 
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ي االشريشميا  S. 4eferenي  S. bovis يS. faecium يStreptococcus faecalisب تمثممت 
 Citrobacter freundi يE. cloacae يEnterobacter aerogenesالقولونيمممممةي 

 .Pseudomonas aeruginosaو
يبمدو ان الدراسمات حمول تمموث ال طماء الخضمري باالحيماء المجيريمة  ميمل وبعد استعراض المراج  

نظرا لماتحدثو من ضرر بين عينات الخضار  البكتريا والطفيمياتدراسة لمتحري عن ال ذه تتم بي لذا
 . عن تناوليا من  بل االنسان  

 

ُقُالعملائالموادُوطُر
ُ

 Apium  ,Gravealenالكرفس  Raphanus ,جمعت عينات الخضار التي تشمل الفجل     

 Lactoca سPetroselium ,4eference4,  المعدنوس  Lepidium Sativumالرشاد

Sativa ,  الخباز   ,الشبنتMalva Sylvastris, ,   سبانخ  من اسواق الخضار في مدينة
اما المفحوصات التي اجريت  0202غاية كانون االول  0224كربالء لممدة من كانون الثاني 

 -عمى الخضار فشممت الفحص العياني والفحص المجيري وىي :
 
 
ُ-:Gross Examinationالفحصُالعيانيُ-أ

(          Consistencyفحصت عينات الخضار عيانيا  بل فحصيا مجيريا وشمل الفحص  وامو   
 (.1فقد يحتوي اوساخ فيجو فحص ىذه االجزاء بصوره منفصمة  وبعناية   Colour)ولونو 

 
ُ-:ُ Microscopic Examinationالفحصُألمجهريُُ-ب

 -االتي :شمل الفحص المجيري استخدام طريقة المسحة المباشرة ك
 

   -:  Direct Smear Methodطريقةُالمسحةُالمباشرةُ
كموريد Normal Saline   2،4تم في ىذه الطريقة وض   المحمول الفسمجي االعتيادي     

الصوديوم ( عمى احد جانبي شريحة زجاجية نظيفة وجافة و طرة اخرى من محمول اليود     
Lugols Iodine  كمية ص يرة من الخضار ومزجت بشكل جيد عمى الجانو االخر ثم اخذت

م   طرة من المحمول الفسمجي ومحمول اليود يو د اخذت العينات من اماكن مختمفة من النموذج 
  ضسواء كانت ور ة او ساق لزيادة احتم ل ظيور الطفيمي اذكرر النموذج لثالث مرات يثم و 
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لة اية جسيمات كبيرة او غربية غطاء الشريحة دون التسبو في حصول فقاعات ىوا ية بعد ازا
 (. 3و2من  العينة  

ُ-:Bactrial cultureطريقةُالزرعُُ
تم اخذ نماذج من الخضار وغسل كل نوع من الخضار م  اخذ مسحات من تمك 

الخضاروزراعتيا عمى وسط ماكونكي ووسط اكار الدم ووسط الكار اكار وبعدىا حضن 
بعدىا تقراه النتيجة وجود مستعمرات  ساعة 02م في حاضنة لفترة  22درجة حرارة 

(4بكتيرية ام ال من ثم اجراء الفحوصات البيوكيميا ية لمتاكد من تمك البكتريا   

 
 
 
 
 
 

 والمناقشة النتائج

ُ
عينممة مممن نباتممات ووجممد فييمما عممدة فنممواع مممن الطفيميممات ومممن ىممذه ا نممواع   0330تممم فحممص     

( وكمممممان عمممممدد العينمممممة 20,23كانمممممت فعممممممى اصمممممابة فمممممي نبمممممات الشمممممبنت  G.lambeliaطفيممممممي 
( 1,02و كانممت النسممبة  Malva Sylvastris(بينممما ف ممل اصممابة كانممت فممي نبممات الخبمماز 001 

%( 02بنسبة    Raphanus( بينما وجد نسبة ىذا الطفيمي في نبات الفجل 20وكان عدد العينة 
( وكمان 0,31بنسمبة   Apium Gravealens ( وفمي نبمات الكمرفس022حيث كان عمدد العينمة  

( 200( وكان عدد العينة  2,20بنسبة  Lepidium Sativum( وفي نبات الرشاد 4عدد العينة 
( 002( لعينممة عممددىا  01,01كانممت النسممبة  Petroselium Grspumوفممي نبممات المعممدنوس 

( وفممي نبممات 220( لعينممة عممددىا  2,32كانممت النسممبة    Lactoca Sativaوفممي نبممات الخممس 
 (.222( لعينة عددىا  02,24السبانخ كانت النسبة  

 
( لعينة 0,22كانت فعمى إصابة في نبات السبانخ فكانت النسبة   E.Histolyticفما طفيمي     

فكانممت النسممبة  صممفر( لعينممة  Apium Gravealens( وف ممل إصممابة فممي الكممرفس 222عممددىا  
 Lepidium%( وفمي الرشمماد 2كانمت النسمبة    Raphanus( وفمي نبمات الفجممل 202عمددىا  

Sativum    وفي نبات المعدنوس 0,20كانت النسبة )Petroselium Grspum  كانت النسبة
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( وفممي نبممات الشممبنت كانممت 0,22كانممت النسممبة  Lactoca Sativa ( وفممي نبممات الخممس2,02 
 (.00,2كانت النسبة  Malva Sylvastris ( وفي نبات الخباز1,22النسبة  

 
اذ   Lactoca Sativaكانت فعمى إصابة لو في نبمات الخمس   Enterobactar بكتريافما     

 Raphanus( وف ممممل إصممممابة لممممو فممممي نبممممات الفجممممل 220( لعينممممة عممممددىا  00,22كانممممت النسممممبة  
 فكانت النسبة  صفر(   Lepidium Sativumوالرشاد  Apium Gravealensوالكرفس 

( وفممي الشممبنت كانممت 2830كانممت النسممبة  Petroselium Grspum وفممي نبممات المعممدنوس  
( وفمي نبمات السمبانخ كانمت 1,02كانمت النسمبة  Malva Sylvastris ( وفي الخباز222النسبة  
 (.  2,02النسبة  

 
  Lepidium Sativumفكانمت فعممى إصمابة لمو فمي نبمات الرشماد   E.Coliفمما فمي بكتريما      

 Malva Sylvastris( وف مل إصمابة فمي نبمات الخبماز200 ( لعينمة عمددىا 2,00فكانمت النسمبة  
%( فممي 2( و ممد وجممد النسممبة  222( و  20ونبممات السممبانخ فكانممت النسممبة  صممفر( لعينممة عممددىا  

 (.2,22كانت النسبة   Apium Gravealensوفي الكرفس Raphanus نبات الفجل
 ممممد وجممممد كاحممممد اعمممممى  G.lambliaالطفيمممممي  الجيارديمممما الالمبيمممممي(   مممممن ىممممذا نالحممممظ ان      

( وجممد كحممد اعمممى ايضمما لالصممابة  فممي نبممات E.histolyticلالصممابة  لنبممات الشممبنت وطفيمممي  
في نبات الرشاد ويعود   (E.Coli( في نبات الخس ي وبكتريا  Enterbactar السبانخ( وبكتريا  

بيمممذه  لجيمممل بعمممض الفالحمممين بطريقمممة تسمممميد ىمممذه الخضمممروات ممممن االسمممباو الر سمممية واالصمممابة
الطفيميممات وبالتممالي تنتقممل عممن طريقيمما الممى النباتممات عممن طريممق اسممتعمال ال مما ط البشممري ل ممرض 
تسممميد الخضممروات  فضممال عممن  ممد تكممون حقممول الخضممروات غيممر محميممة فتكممون طريقممة تمممد بممو 

 (2،2،3(الحيوانات وتتبرز في اماكن زراعة الخضروات 
ن انمواع ىمذه الطفيميمات فانممو سمينتقل عمن طريممق تبمين فانمو اذا كمان  الحيمموان مصماو بنموع ممم     

برازه الى الخضروات  .ان عدم غسل الخضمروات المصمابة يمودي المى انتقمال ىمذه الطفيميمات المى 
 (0 الجياز اليضمي لالنسان 

و د تم فحص عينات من بعمض الخضمروات  مد اخمذت ممن ممزارع محميمة وتبمين انيما ا مل عرضمة 
 م  المزارع المكشوفة. لالصابة بيذه الطفيميات مقارنة

عممى االجمزاء الخضمرية لمنباتمات ان انتقال االصابة الى الخضروات يعود الى تكماثر الحشمرات    
  بكتريمما او طفيميممات( التممي يمكممن ان تسمماىم فممي النقممل الميكممانيكي والبممايولوجي لالحيمماء المجيريممة

 02،2 )  
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 بكتريمما روف مال مممة   لنمممو وتكمماثر ا حياءالمجيريممة ظممالظممروف المناخيممة فممي المممزارع ك  ان
المسببة لالسيال كذلك العادات السي ة غير الصحيحة التي يمتمكيا كالت وط فمي العمراء  وطفيميات(

 (0،00 والمزارع  والتي تساعد عمى انتشار اإلصابة 
 
 
 

فظة في محا باالحياء المجهرية )طفيليات وبكتريا(جدول يبين إصابة الخضروات 
 المقدسةكربالء

 

ُالعددُالمحصول

G. lamblia E.Histolytic EntrobactarُE.Coliُُالمجموع

بةُ
نس

ال
وية

لمئ
ا

ُ

عدد
ال

بةُُ
نس

ال
وية

لمئ
ا

ُ

عدد
ال

بةُُ
نس

ال
وية

لمئ
ا

ُ

عدد
ال

بةُُ
نس

ال
وية

لمئ
ا

ُ

عدد
ال

بةُُ
نس

ال
وية

لمئ
ا

ُ

عدد
ال

ُ

 الفجل
Raphanus 

022 02% 02 2% 2 2 2 2% 2 01% 01 

 الكرفس
Apium 

gravealens 

202 0,31 4 2 2 2 2 2,22 02 2,20 02 

 الرشاد
Lepidium 

sativum 

200 2,20 02 0,20 1 2 2 2,00 00 4,42 20 

 المعدنوس
Petroselium 

grspum 

002 01,01 02 2,02 2 2,30 0 2,02 2 02,22 04 

 الخس
Lactoca 

sativa 

220 2,32 02 0,22 3 00,22 20 0,01 2 03,21 42 

 42 32,02 00 03,0 2 2,22 2 1,22 10 20,23 001 الشبنت

 الخباز
Malva 

sylvastris 

20 1,02 0 00,2 2 1,02 0 2 2 02 3 

 20 01,24 2 2 0 2,02 00 0,22 23 02,24 222 سبانخ

 224 02,02 13 2,10 32 2,02 22 0,22 032 4,42 0330 المجموع الكمي
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summary 
     Samples were collected vegetables, which include radish, Raphanus 
celery Apium, Gravealen Rashad Lepidium Sativum, Almadnos Petroselium, 
Grspum lettuce Lactoca Sativa, Alchbant, baker Malva Sylvastris,, spinach 
from the market vegetables in the city of Karbala for the period from January 
2009 until December 2010 either Mufhossat conducted on the vegetables 
  .the examination macroscopic and microscopic examination فشملت
     1882 samples were examined from plants and found several types of 
parasites and these parasite G.lambelia the types were higher injury leaf 
Alchbant (52.58) and the number of the sample (116), while the lowest were 
injured in plant Malva Sylvastris baker and the ratio (6, 25) The number of the 
sample (32), while the proportion of this parasite found in Raphanus radish 
plant (10%), where the number of respondents (100) In celery Apium 
Gravealens the plant by (2.86) and the number of the sample (9) and Rashad 
plant Lepidium sativum by (3.31) and the number of the sample (422) and in 
the plant Almadnos Petroselium Grspum ratio was (16.26) for a sample of 
(123) and leaf lettuce Lactoca Sativa ratio was (3.80) for a sample of (342) 
and leaf spinach the ratio (13.39) for a sample of (433).  
 
    The parasite E.Histolytic the highest injury were in leaf spinach was the 
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ratio (2.77) for a sample of (433) and less injury celery Apium Gravealens, 
were ratio (zero) for a sample of (314) The bacteria Enterobactar the highest 
injury was in the lettuce Lactoca the plant Sativa as the ratio (21.05) for a 
sample of (342) and lowest injury in Raphanus radish plant and Celery Apium 
Gravealens and Rashad Lepidium Sativum were ratio (zero)  
  In Almadnos plant Petroselium Grspum ratio was (0.81) In Alchbant the ratio 
(344) In Malva Sylvastris baker, the ratio (6.25) and spinach leaf ratio was 
0.23.  
 
     In E.Coli bacteria was highest injury in the plant Rashad Lepidium Sativum 
were ratio (5.21) for a sample of (422) and less injury a baker Malva Sylvastris 
plant and leaf spinach was the ratio (zero) for a sample of (32) and (43

 


