


من املربات اخلريية املقدمة وجبة إفطار الصائمني صحية لدراسة 
 باملدينتني املقدستني  مكة املكرمة  واملدينة املنورة

 
  مشاط بن حسن بسام بن حسين د.

معهذ خبدم الحرمين  ، قسم الةحىذ الةيئيث والصحيث  

  ألبحبذ الحج الشريفين
 

  ٍ ،  الغذذذذماٜ نذذذذٌ الاذذذذ ْ ٔيا ااينذذذذٙ    ٕذذذذي٘ ا ي ذذذذي

املتهثلذٙ   الٓباذيا الغمإٝذٙ املتلينلذٙ     الصذيٕيٙ  التغمٔٙ ْ

العينذذٙ ْْيئذذٙ اؾ ذذو نذذٌ    خذذا الذذ ايو الْم للهييالذذٙ صلذذٚ الصذذيٙ  َذذٖ 

ال تلهل إال باهيٍ سالنٙ الغذماٜ نذٌ الًي ٕذٙ الصذيٕٙ ْ الذ       ْ، الن اض

ن ٛ بٓد٘ املٓاد اـيى امل تخ نٙ، ْطذ    : تت اخل إُي ص ٘ صٓانل أَهُي 

ْن ٛ تٓاا  الص ْط الصيٕٙ للعذينل  بلياذٙ خاذٓاا     ،ص اد ْالتصًٕ ا 

ا يتيج الغذماٖٝ، ْذذملا اللذ ْمل املختليفذٙ   تذ اْم ْيزذل ْؽذتٌٔ املًذت          

اذذذتٍ تذذذٓاا  الزٕهذذذٙ   لذذذما ،الغذذذماٖٝ الًُذذذيٖٝ إص أٍ ٔصذذذل إص امل ذذذتُلل   

  Food safetyالغمإٝذٙ العيملٕذٙ ظييذم نذهيٍ النذيٍ أْ ال ذالنٙ الصذيٕٙ       

ٗي ن س ذذٙ  مإٝذذٙ   نُهذذي للهًذذت  الغذذماٖٝ هذذم أٍ ٔلذذٍٓ ااذذ مل الذذذغ ل

 . ذيٍ  جهُي

 نلٓييا الغماٜ ْؽإا الٓبايا الغمإٝٙ املتلينلٙ 

نٌ ْبُٙ الًل  الغمإٝذٙ هذم أٍ تلذٍٓ الٓباذٙ الغمإٝذٙ نتلينلذٙ أْ       

 ٙ ٔعذذذ كلذذا أٍ تصذذتهل الٓباذذٙ الغمإٝذذٙ صلذذٚ ذياذذٙ امللٓيذذيا         ْ ،نتٓازيذذ

يليى ن ش  الغماٜ  ، ْال  تصتهل ْاقإٝٙ ال  وتيبُي ا ي يٍ ٔٓنًٕي الغم

 : المقدمة
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( صلذذذٚ ذذذذل نذذذٌ    USDA،1992) Food Guide Pyramidاا نذذذٖ 

فهٓصٙ اؿلٕم ْالتبيدٗ ْالبايٍ، ْفهٓصٙ الليٓى ْب اٝلذُي، ْفهٓصذٙ   

تجذيا اؿاذٓم نثذل    اـا ْاا، ْفهٓصٙ اليفٓاذِ ، ْفهٓصٙ اـات ْنً

بي نذذذياٙ إص تذذذٓاض يذذذ   نذذذٕٞل نذذذٌ الذذذ ٍَٓ ْالتٔذذذٓا  ْيذذذٙ، ال ز ْاملل 

    ٙ  ،ْاحمللٕذذيا عٕذذم ٔاذذهٌ كلذذا تذذٓاا  ذينذذل ا تٕيبذذيا ا ي ذذيٍ الٕٓنٕذذ

ْطازًي اما الًليى الغماٖٝ تعتذغ الٓباذٙ الغمإٝذٙ نتلينلذٙ يلذ ًا ال تٓاُٝذي       

صلذذذذذذذٚ العًياذذذذذذذ  الغمإٝذذذذذذذٙ السيسذذذذذذذٕٙ الذذذذذذذ  تتهثذذذذذذذل   الغْتًٕذذذذذذذيا،   

ْال ٍَٓ، ْاليفٕتينًٕيا، ْالنذال  املع يٕذٙ، ْاللٕذيمل،     ْالل بَٕٓ  اا، 

ْاملذيٜ   ْٔال ذذن أٍ اعهٓصذذيا الغمإٝذذٙ   يلذيى ن شذذ  الغذذماٜ اا نذذٖ يذذ    

وتٓٗ صلٚ أذث  نٌ صًص  نٌ العًياذ  الغمإٝذٙ بًٕهذي ال تٓبذ  فهٓصذٙ      

 مإٝٙ ْا  ٘ ميلذٌ أٍ ؼتذٓٗ ذياذٙ العًياذ  الغمإٝذٙ السيسذٕٙ املصذي         

 إلُٕي 

إال  ;ختالمل اؾً ذٕيا ٌ العيداا الغمإٝٙ ْكلا طازًي الْبيل  و نٌ تائ

أٍ ْباٙ إااذي  الصذيٝو تلذيد ال ؽلذٓ نذٌ مالمذٙ نلٓيذيا  مإٝذٙ  ٕٝ ذٕٙ          

إكا أاا  أ ذ ذو  » : الته  ْامليٜ ْاللي   ٕم ٔزٓم  سٓم اهلل  :تتهثل  

 ٙ ِ  ،الٕيفاذذ  صلذذٚ إذذ  اتيذذِ ب ذذذ  ْاّ  «طُذذٓ  اذذتٍ جي هذذ  إذذ ًا ايملذذيٜ اتيذذ

 الرتنمٗ  

املصذذذذيد  الذذذذ  ؼتذذذذٓٗ صلذذذذٚ سذذذذل  اؾلٓذذذذذٓز   ْالتهذذذذ  نذذذذٌ أ ًذذذذٚ

ْاليف ذتٓز ال  ت يص  سُٓلٙ انتصياُي صلٚ ا تيفذيو ت ذٕذت ال ذل       

ال ى آ  تًيْم الصيٝو لاا   ايا نٌ الته  ن  ب أٙ إااي ّ، َذما ظييذم   

اٙ نذٕٞلٙ   ياٙ إص ي ذ بي نذ  ْالنال  املع يٕذٙ، ا تٓاٜ الته  صلٚ اليفٕتينًٕيا 

ْاما لذ  أيذِ نذٌ الًي ٕذٙ الغمإٝذٙ ْالصذيٕٙ اذتٍ         ;نٌ الغْتًٕيا ْال ٍَٓ

ْنذذٌ يي ٕذذٙ   د٘ اؿٕٓٔذذٙ ب ذذ صٙ إص ب ذذو الصذذيٝو، التهذذ  ٔ ذذيص  صلذذٚ إصذذي 
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أخ ٛ ل  أٍ اللي ٔعتغ نلٓيًي  مإًٝي ذيناًل ٔتهٕت غصيٝص ت ذٕإذِ  

 ذل ٔيا ْالغْتًٕذيا ْالذ ٍَٓ     ٕم وتذٓٗ صلذٚ املذيٜ ْال    ،ْطإعٕٙ صيلٕٙ

ْ ٔعتذغ   ، ظييم سذُٓلٙ َاذهِ ْانتصياذِ،   ْاليفٕتينًٕيا ْالنال  املع يٕٙ

التبيدٗ نٌ أَو نًتجيا اللايٍ يلذ ًا لزٕهتذِ الغمإٝذٙ العيلٕذٙ بي نذياٙ إص      

إٕتّ غصيٝص ْييٕٝذٙ ْصالبٕذٙ   تاُذض النعذيٜ نذٌ الليًٝذيا ال يٕزذٙ        

تخلص نذذٌ الًذذٓات  الاذذي ٘ الًيػذذٙ صذذٌ الٔذذ   امله نذذٙ ْامل ذذيص ٘ صلذذٚ الذذ 

 الغماٖٝ  

 نصيد  تلٓث الٓبايا الغمإٝٙ ْاملخيط  الصيٕٙ الًيمجٙ صًُي 

صًذذ  إيتذذيج أٗ  ذذماٜ اتيذذِ نذذٌ الاذذ ْ ٘ تع ٔذذمل ْؼلٕذذل ذياذذٙ املخذذيط   

    ٖ  ،احملتهلذذذٙ امل تااذذذٙ بذذذيـآاا املختليفذذذٙ  صذذذ اد ْتصذذذًٕ  املًذذذت  الغذذذماٝ

املخذذيط  تًذذت   يلاذذًي صذذٌ صذذ ى الذذتيلو أْ اصذذل  ْاؾذذ ٔ  بيلذذمذ  أٍ تلذذا 

  ٙ ٙ   ،التيلو   تلٓث الغماٜ نٌ املصذيد  الاإعٕذ أْ  ،أْ املصذيد  اللٕهئْذ

ْبصذيفٙ   ،أْ خلٕا نٌ ْا   أْ أذث  نٌ َمّ املصيد  ،املصيد  املٕل ْبٕٙ

صينٙ اتٍ املخيط  الًيمجٙ صٌ تلٓث الغماٜ تتهثل إني     ْث ا يد الغماٜ 

Food spoilage  ٜ ْالذذ  تصذذتهل صلذذٚ الت ذذهو    ،أْ  ذذ ْث أنذذ اض الغذذما

أْ  ذ ْث   Food infectionsأْالع ْٛ الغمإٝٙ   Food poisingالغماٖٝ 

ٍٍ ْا     ذلُٕهي   آ

 تلٓث الغماٜ نٌ املصيد  الاإعٕٙ ْاملخيط  الًيمجٙ صًُي -أ

تتهثذذل نصذذيد  التلذذٓث الاإعٕذذٙ   ْبذذٓد اؿصذذ اا أْ أبذذتاٜ نًُذذي أْ      

إا ازاتُي أْ كليفيتُي   امليد٘ الغمإٝٙ، ْذملا ْبٓد ياذ  زبيبٕذٙ   يٓات  

أْ نع يٕٙ أْ  إايا خصًٙ نثذل  إاذيا ال نذل أْ الت بذٙ   املذيد٘ الغمإٝذٙ       



                اسات المدينة المنورةمجلة مركز بحوث ودر                                                                              
 

 

    811 

(Nriagum, and Simmons, 1990)،     ْٙنٌ ًَي تتاذ  املخذيط  الًيمجذ

ٛ ْالذذذ  تت ،صذذذٌ كلذذذا ي مذذذ ،امل ذذذتُلا هثذذذل   ارمذذذي  الًيف ذذذٕٙ ال ذذذٕٞٙ لذذذ 

ٔذذذًعلا بيلاذذذ ْ ٘ ْبصذذذلل ذذذذاض صلذذذٚ د بذذذٙ اؾذذذٓد٘ الًُيٕٝذذذٙ للهًذذذت  

 الغماٖٝ 

أنذذي املخذذيط  الصذذيٕٙ اتيُذذي تذذًجو صذذٌ يٕذذيى اؿصذذ اا بذذ ْ  العينذذل          

املٕلذذذييٕلٖ   يزذذذل الليًٝذذذيا ال يٕزذذذٙ امله نذذذٙ أْ امل ذذذااٙ لليف ذذذيد أْ  

 ٜ يا بي نذياٙ إص أٍ االسذتخ اى  ذض الذ يٕق لذ  ب      ،ذلُٕهي نعًي إص الغذما

اؿ ا ٘ أْ د بيا التغٔ  أْ التجهٕ  ي  ٔ ام آمي ًا سلإٙ صلٚ نلُ  امليد٘ 

 الغمإٝٙ املًتجٙ 

 تلٓث الغماٜ نٌ املصيد  اللٕهئْٙ ْاملخيط  الًيمجٙ صًُي  -م

تتهثل نصيد  التلٓث اللٕهئْٙ   ْبٓد نتازٕيا املإ اا اللٕهئْذٙ  

Chemical residues اذذيا خذذالم إيتذذيج احملياذذٕل امل ذذتخ نٙ ملزيْنذذٙ ار

الت اصٕذذذٙ املختليفذذذٙ امل ذذذتخ نٙ ذهذذذٓاد خذذذيى أسيسذذذٕٙ   نعلذذذو صهلٕذذذيا      

التصذًٕ  الغذذماٖٝ، بي نذذياٙ إص كلذا يذذ  وذذ ث التلذٓث اللٕهذذيْٗ يتٕجذذٙ    

لٓبذذٓد بزئذذي نذذٓاد التًلٕذذمل اللٕهئْذذٙ   الْايذذٖ امل ذذتخ نٙ   إصذذ اد        

لصذيٕٙ يذ  تذًجو صذٌ بزئذي      الغماٜ ، ْ  ذلتذي اؿذيلت  لذ  أٍ املخذيط  ا    

َذذمّ املذذٓاد اللٕهئْذذٙ ْالذذ  تعتذذغ نذذٌ املذذٓاد الصذذعاٙ أْ الغذذض ييبلذذٙ للتيلذذل  

النذ    ; ذو اؾص ت اذهُي داخل إص الغماٜ ٔ دٗ إْاما آآاي  ،اؿٕٓٗ

المٗ ي  ٔ ذام أنذ ا ًا اذيٕٙ ب ذٕهٙ ملتًذيْلٖ َذمّ املذٓاد الغمإٝذٙ امللٓمذٙ          

تذذغ نعلذذو َذذمّ املتازٕذذيا نذذٌ املذذٓاد امل ذذااٙ       ٕذذم تع ،صلذذٚ املذذ ٛ الاعٕذذ   

 ٍ  Carcinogens (Hamilton and Crossley, 2004  لل ذذ طي

Watson, 2004 ) ،  ٙظييم كلا ل  أٍ ا يتمييا ذه ذايا ذٕهئْذ
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الكائناااالالدقةقااةلالم اا  ةل
 لف ادلالغذاء

 

 ٕٓٔذذٙ ْالذذ  تٓبذذ  أاذذاًل نذذهٌ الرتذٕذذم الاإعذذٖ للغذذماٜ يذذ  تلعذذم دْ ًا    

غمإٝذذذٙ ْتُٕٞتُذذذي لًصذذذيط َينذذذًي ؼذذذ  لذذذ ْمل التخذذذتٌٔ   امذذذالم املذذذيد٘ ال 

     ٙ بعاذُي ٔ ذام  ذ ْث     ،الليًٝيا ال يٕزذٙ امللٓمذٙ املًتجذٙ  يتميذيا كتليفذ

أْ  ذذ ْث ؼلذذل للهلٓيذذيا الغْتًٕٕذذٙ   ،ؼلذذل للهلٓيذذيا ال ًَٕذذٙ )تذذتي ( 

ْذذل َذمّ    ،أْ   ْث ؼلل للهلٓييا الل بَٕٓ  اتِٕ )ؽهذ (  ،)تعيفٌ(

 التغضاا بيلاا  ت ام ا يد املًت  الغماٖٝ 

ْبٕٙ )الليًٝيا اؿٕٙ ال يٕزٙ( تلٓث الغماٜ نٌ املصيد  املٕل  -ج

 ْاملخيط  الًيمجٙ صًُي 

الليًٝذيا اؿٕذٙ   ْ ْبٕٙ نٌ أخا  نصيد  تلٓث الغذماٜ،  املصيد  املٕل

ْذذملا  ذ ْث النذ اض     ،امل ذام السيسذٖ ؿذ ْث اليف ذيد     َٖ ال يٕزٙ

  Sara andٕذذٙ )امل تااذذٙ بيلغذذماٜ املتهثلذذٙ   الت ذذههيا ْالعذذ ْٛ الغماٝ 

Latta، 1999      ْٙبصذذيفٙ صينذذٙ ميلذذٌ ْنذذ  الليًٝذذيا ال يٕزذذٙ امللٓمذذ  )

ْاـهذيٝ     ،الالرتٔذي، ْاليفا ٔذيا   : للغماٜ   مالث فهٓصيا  ٕٝ ٕٙ َٖ

تلذذٓث بليًٝذذيا  ٕذذٙ أذذذغ ي ذذإًي   اؿجذذو تتاذذ  الغْتذذٓزْا اليذذ  وذذ ث ْ

 ْذالَهي ٔ ام أن انًي ص ٔ ٘  ،ْالنٕاي

ذيااااذت ماااان الةلدريااااب والف رياااابج هناااابال  اااا  ج  

وخشاادرال يميعهااب  اا   ،والخمااب ر خسااةا  ساابد ال اا ا 

خبصاااايث هبمااااث هاااا  الاااااذيت   اااا    اااارا     يماااابج 

وكمااب  ب بعااه هاا    ،  Food decompositionمدخصصااث  اا  خح يااا ملى اابج ال اا ا  

و خار يفار     يمابج مح  اث ل اذهىب  والاةعه اآ ،الس  ج يفر     يمابج مح  اث ل ةاروخين

و مىماب   ؛اللربىهيذياج ، وبعه الس  ج قاذ يفار   ك ار مان  اىا مان األ  يمابج المح  اث

 إب الدح ا اإل  يم  بىا ا ث اللب نابج الذقيااث يساةا خ ياراج  ا ةيث  ذياذت   ا  الخصاب   

.وخجاذي اإلاابيت (Mathews et al. 1990) الدركيةياث والخصاب   الحسايث ل مابدت ال  ا ياث
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الكائنااااااالالدقةقاااااةلالم ااااا  ةل
 يللت مملالغذائ

 

 ،ج الميلروبيث قذ خلىب مساةةث ل فسابد والدسامم ال ا ا    ا   فا  الىقاح ل   ب بعه الس  

المساةةث لفسابد الح ياا والاشا ث ومندجابج  B. cereusومن  همهب السا  ج الدببعاث لةلدرياب 

المساةةث لفسابد ال حاىم  Cl. perfringensاألي  ببلح ياا، وكا لا السا  ج الدببعاث لةلدرياب 

 . (Andersson et al.1995) والذواين

ؼذذذ ث  ذذذيالا الت ذذذهو الغذذذماٖٝ يتٕجذذذٙ    

اسذذتُالا ا ي ذذيٍ لغذذماٜ نلذذٓث ب ذذالالا  

نذذٌ بلتضٔذذي نتخصصذذٙ نًتجذذٙ لل ذذهٓى     

Endototins    أْ نيفذذ ز٘ لل ذذهٓىExotoxins،     ْيذذ  ٔلذذٍٓ الغذذماٜ نلٓمذذًي

بتلذذا ال ذذهٓى ازذذا بعذذ  نذذٓا اـالٔذذي الالتضٔذذٙ امليفذذ ز٘ لل ذذهٓى  ْتصذذض      

( إص أٍ  ذيالا الت ذهو   Sara and  Latta، 1999ذذثض نذٌ التزذي ٔ  )   

ْٔ بذ  كلذا إص الع ٔذ      ،الغماٖٝ   تصيص  ن ته  خالم ال ًٓاا الخض٘

 نٌ السايم ال  نٌ أَهُي: 

تتأذذ  أصذذ اد الشذذخين الذذمٌٔ ٔتًذذيْلٍٓ الٓباذذيا الغمإٝذذٙ خذذي ج         1

 املًتم 

 تتأ  أصذ اد الٓباذيا الغمإٝذٙ املز نذٙ لله ذتُلل    املًيسذايا        2

السذذذ ٔٙ( ْاملًيسذذذايا ال ًٕٔذذذٙ   االبتهيصٕذذذٙ )الذذذتْاج أْ اال تيفذذذيالا 

اؿذذذ  ْالعهذذذ ٘( نذذذ  صذذذ ى تذذذٓاا  الصذذذ اد الليإذذذٙ نذذذٌ العذذذينل  )

 الذيفيٜ املتهتع  بيلص ْط الصيٕٙ املز  ٘   

تتأذذ  أصذذ اد الشذذخين الذذمٌٔ ٔيفاذذلٍٓ تًذذيْم الٓباذذيا الغمإٝذذٙ         3

 ْيليى التٓإل للهًيزم  أ ،سٓاٜ بًليى الٓبايا ال  ٔعٙ ،اؾيَت٘

استخ اى العينل    نٓاي  إيتيج أْ تت اْم أْ يزل أْ ؽذتٌٔ الغذماٜ     4

لألبُت٘ نثل الا اٍ أْ الثالبيا    اخل با ٔزٙ خيطٞٙ ٔرتتم صلُٕذي  

 زٔيد٘ الًصيط املٕل ْبٖ ْإيتيج ال هٓى 
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5   ٙ اهذذثاًل خذذالم اصذذل الصذذٕمل وذذ ث ا تيفذذيو       ،الذذتغضاا املٓةٕذذ

 ا ٘ ْد بذذيا ال طٓبذذٙ مذذي ٔذذ م  نعًٓٔذذًي صلذذٚ يصذذيط      د بذذيا اؿذذ 

ْذذذملا ازد ذذيى الثالبذذيا اذذٕيفًي بيملًتجذذيا    ،الليًٝذذيا ال يٕزذذٙ

الغمإٝذذذٙ املذذذغد٘ مذذذي ٔ ذذذام انيفذذذيض ذيفيٜتُذذذي ْزٔذذذيد٘ الًصذذذيط     

بي نذذذياٙ إص تتأذذذ  لُذذذٓ  اؿصذذذ اا خذذذالم اذذذرت٘      ،املٕل ْبذذذٖ

ٕزذذٙ إص الصذذٕمل ْالذذ  تعهذذل ذًييذذل نٕلذذييٕلٖ للليًٝذذيا ال ي 

 الغماٜ ذهي أسليفًي سيبزًي  

يزذذل املًتجذذيا الغمإٝذذٙ أْ الٓباذذيا الغمإٝذذٙ بيسذذتخ اى ْسذذيٝل يزذذل    6

  ض فُت٘ بيلا ٔزٙ املًيساٙ لاإعٙ امليد٘ الغمإٝٙ 

ْػ   ا شي ٘ إص أٍ أَو أيٓاو الالرتٔي امل ااٙ للت هو الغماٖٝ 

(Eley،1996:ٖنئل ) 

ْتعتذذغ  Salmonella  enteritidis     ، S. typhimurium -أ

  املهللذذٙ املتيذذ ٘ ( نذذٌ    ٪ 88ن ذذٞٓلٙ صذذٌ ي ذذاٙ صيلٕذذٙ ) تصذذل إص     

   ٖ تصذذل َذذذمّ اليذذٓاو  إص الغذذماٜ نذذٌ خذذذالم     ، ْ ذذيالا الت ذذهو الغذذماٝ

 ْٚذملا نذٌ خذالم امل نذ    ،املخليفيا اردنٕٙ أْ اؿٕٓايٕٙ أْنصيد َي

ْنذذٌ أَذذو  ،الغذذماٜ أْ اؿذذينل  للهذذ ض نذذٌ العذذينل    إصذذ اد ْإيتذذيج   

 Salmonellosisال مٔذذذٙ امل ذذذٞٓلٙ صذذذٌ  ذذذ ْث الت ذذذهو بيل ذذذيملٓيٕال  

 تتهثل   ال ْابٌ ، ْالإ  ، ْالليٓى ، ْاؿلٕم ْنًتجيتِ  

ًٙ صذذٌ  ذذيالا  Staphylococcus aureusْ    -م تعتذذغ أٔاذذًي ن ذذٞٓل

ص ٔذذ ٘ نذذٌ  ذذيالا الت ذذهو الغذذماٖٝ ْالذذ  ت ذذهٚ بيلت ذذهو العًزذذٓدٗ       

Staphylococcal poisonings     ٌبذذذ  ايتصذذذي  َذذذما الًذذذٓو نذذذ ْٔ ،

الت هو أسيسًي إص ص ى تٓاا  الص ْط الصيٕٙ   العينل  أمًيٜ إصذ اد  

بأصذذ اد صيلٕذذٙ بذذ ًا    S.aureus ٕذذم تٓبذذ  خالٔذذي  ،ْإيتذذيج ال مٔذذٙ
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صلذذٚ  Microfloraاؾذذ ْ  املتزٕيذذٙ ظييذذم ْبٓدَذذي ذيفلذذٓ ا طإعٕذذٙ    

مل ذٞٓلٙ صذٌ   ْأَذو ال مٔذٙ ا   ،ٔذ ٗ ْاللذيا   اؾل  ْ اليمل ْ اؿلذق ْال 

 ،تتهثل   اؿلٓٛ خياٙ احملتٓٔٙ صلذٚ يصذاٙ     ْث الت هو العًزٓدٗ

 ْمجٕ  الٓبايا الغمإٝٙ ال  ت خل الٔ ٗ العينلٙ   إص ادَي  

ٔعتذذغ ن ذذٞٓاًل صذذٌ  ذذيالا الت ذذهو الغذذماٖٝ  ْ   Bacillus cereus  -ج

ال ز أْ الزه  املخلذٓط بيؿلٕذم    : امل تااٙ أسيسًي بٓبايا اؿآم نثل

 ْنص   َمّ الالرتٔي َٓ اؿآم ْالرتبٙ   ،خياٙ أ مٔٙ الطيفيم

تعتذذغ نذذٌ اليفلذذٓ ٘ الاإعٕذذٙ   أنعذذيٜ ْ     Escherichia   coli   -د

 ٍ ْبٓدَذذي   الغذذماٜ دلٕذذل صلذذٚ التلذذٓث     اذذتٍ لذذملا  ;ا ي ذذيٍ ْ اؿٕذذٓا

ٜ نذذذٌ خذذذالم كليفذذذيا الغذذذيٝاٖ  ٕذذذم تصذذذل َذذذمّ الالرتٔذذذي إص الغذذذما

ًَْذيا سذالالا    ،كليفيا الص مل الصذيٖ ْالليذٓى اـذيى   ْا ي يٍ ، 

تلذذٍٓ ن ذذٞٓلٙ صذذٌ   E.coli  0157يلٕلذذٙ نذذٌ َذذمّ الالرتٔذذي أَهُذذي  

الت ذهو   َما أَو ال مٔٙ امل ٞٓلٙ صٌ   ْثْ ،  ْث الت هو الغماٖٝ

 تتهثل   الليٓى  ض املإُٙ بٕ ًا ْاؿلٕم اـيى 

اص مالمذذذذٙ أيذذذذٓاو اهًُذذذذي املهذذذذ ض      Escherichiaبلرتٔذذذذي  ْتًز ذذذذو       

Enterpathogen       ْٙالذذذ  ت ذذذام الًًذذذتالا املعٓٔذذذٙ ْخياذذذٙ لصذذذ و

ْامل ذااٙ للًًذتالا    Entroinvasiveخرتيذٙ لألنعذيٜ    امل ْنًُذي امل يا ٌٔ 

أنذي الًذٓو الخذض اُذٓ امليفذ ز       ،املعٓٔٙ اؿيد٘ لألطيفيم ؼ  سٌ ال ًت 

      E.coli  0157نثل الًٓو    Exotoxinsلل هٓى اـي بٕٙ 

َذذٓ ٔعتذذغ َذذما الًذذٓو نذذٌ الالرتٔذذي     Clostridium botulinum   -ه

امل ذذ م صذذٌ ي ذذاٙ قذذ ْد٘ نذذٌ  ذذيالا الت ذذهو الغذذماٖٝ ْ الذذ  تعذذ مل      

 ذذيالا ت تيفذذ  إُذذي ي ذذاٙ الٓإذذيا  َْذذٖ Butulismبيلت ذذهو الٓشذذٕزٖ 

ْتعتذغ َذمّ الالرتٔذي     ،إص    ذاض إكا جي ٔتو إيزيك سذ ٔ  للهصذيب   
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ْاذما اذتٍ ال مٔذٙ امل ذٞٓلٙ صذٌ       ،نٌ اليٓاو املتج مثٙ املزيْنٙ لليذ ا ٘ 

 يالا الت هو تتهثل   ال مٔٙ املعلاٙ خياٙ نعلايا الةيا ْنعلايا 

الليٓى ظييذم الةذيا املهليذٙ ، ْالةذيا امل خًذٙ  ْٔٓبذ  يذٓو آخذ           

   ٓ أٔاذًي ن ذ اًل صذٌ ي ذاٙ      تذغ ْٔع    Cl. perfringensنذٌ الالرتٔذي َْذ

تصذذذل إص الغذذذماٜ نذذذٌ خذذذالم  ْد٘ نذذذٌ  ذذذيالا الت ذذذهو الغذذذماٖٝ، ْقذذذ

   ٙ ْذذذملا تعتذذغ الليذذٓى   ،املخليفذذيا اؿٕٓايٕذذٙ ، ْاملذذٓاد اـذذيى أْ الرتبذذ

ْبعذذ  اـاذذ ْاا نثذذل اؾذذت  ْالااذذيطا نذذٌ ال مٔذذٙ امل ذذٞٓلٙ صذذٌ      

   ْث  يالا الت هو بُما الًٓو نٌ الالرتٔي  

 الٓابم تٓاا َي لاهيٍ سالنٙ الغماٜ االشرتاطيا 

ؾٓايذذذم اؿٕذذذي٘ االبتهيصٕذذذٙ ْالثزيإذذذٙ لألاذذذ اد   الغذذذماٜ صذذذيذا نُذذذو

نذذٌ املتالاذذيا السيسذذٕٙ    ٕذذي٘ ا ي ذذيٍ  ْصًذذ  اختاذذي   ، َْذذٓ ْاعتهعذذيا

ا ي يٍ لٓباٙ  مإٝٙ نعًٕٙ اتيِ  يلاًي ٔتٓي  أٍ تتٓاا  إُي الزٕهذٙ الغمإٝذٙ   

صيٖ املتهثل   سالنٙ نلٓييا الٓباذٙ الغمإٝذٙ نذٌ أٗ    املزآلٙ ْالنيٍ ال

صٓانذذل يذذ  تاذذ  بيلصذذيٙ العينذذٙ   َذذما التٓيذذ  التلزذذيٖٝ نذذٌ امل ذذتُلل         

َينذذٙ ْنذذ ْ ٔٙ صلذذٚ صذذيتق ذذذل العذذينل    فذذيم إيتذذيج     ٙٔيفذذ ض ن ذذٞٓلٕ

ْذملا امل ٞٓل    تاإق التص ٔعيا ْالزٓاي  الغمإٝٙ ْن اياذٙ   ،الغماٜ

اذتٍ   لذملا محئٙ ْنهييًي ؿزٓ  امل تُلا الغمإٝٙ ْالصذيٕٙ    بٓد٘ الغماٜ 

التاإذذق الذذ يٕق )بٓاسذذاٙ نذذ ٔ ٗ ْنصذذ   ا يتذذيج   أٗ ْ ذذ ٘  صذذ اد أْ    

تصذذذًٕ  أْ تعاٞذذذٙ أْ تذذذ اْم أْ ؽذذذتٌٔ أْ يزذذذل الغذذذماٜ ( للياذذذٙ املتالاذذذيا      

ْالص ْط ْاؿ ْد املز  ٘ بيملٓاايفيا الزٕيسٕٙ ٔعتغ َٓ الاذهيٍ السيسذٖ   

 تيزٕق سالنٙ الغماٜ ل
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ٔعذذ أٍ ٔلذٍٓ الغذماٜ املًذت  خيلٕذًي       Food Safetyسذالنٙ الغذماٜ   ْ 

    ٜ  ،نٌ أٗ أخاي  ميلٌ أٍ ؼ ث أٗ أن ا  بي ي ذيٍ امل ذتُلا اذما الغذما

َما ٔعلا أَهٕٙ ْن ْ ٘ إدا ٘ صهلٕٙ إيتيج الغذماٜ ، بصذ مل الًلذ  صذٌ     ْ

  ال وتهل نعُي إطاليًي بيلا ٔزٙ الصيٕيٙ ال يٕزٙ ال ; جو صهلٕٙ ا يتيج

 Chartered ذ ْث أٗ تذأمضاا نذي ٘ نذٌ املًذت  الغذماٖٝ صلذٚ امل ذتُلا )        

 : ْلتيزٕق كلا ٔلتى صهلًٕي نهيٍ نئلٖ ،(2000

محئٙ الغماٜ ب ًٜا نٌ امللٓييا اـيى إص املًذت  الًُذيٖٝ نذ  أٗ نذٌ       1

 أيٓاو التلٓث الاإعذٖ أْ اللٕهذيْٗ أْ املٕل ْبذٖ نذٌ خذالم تاإذق      

 ط   ال ا  ْالتيلو الليإٙ  

تاإق الٓسيٝل ْاؽيك اال تٕيطيا الليفٕلٙ مبًذ  تلذيم  الليًٝذيا      2

اؿٕذذٙ ال يٕزذذٙ إص امل ذذتٓٔيا الذذ  ت ذذه  عذذ ْث  ذذيالا اليف ذذيد أْ   

 الت هو الغماٖٝ  

يتل أْ إزالٙ الليًٝيا اؿٕٙ ال يٕزٙ امل تااٙ بيملصيذل الصيٕٙ نذٌ    3

 ٗ نصيذل ن تزالٕٙ نهييًي لع ى   ْث أ ;الغماٜ

التخلص بصلل ن ته  نذٌ ذياذٙ املذٓاد الغمإٝذٙ امللٓمذٙ ْاليفاذالا         4

  ٜ نذذهييًي لعذذ ى تلذذٓث الغذذماٜ   أٗ   ;ْاملخليفذذيا نذذٌ نٓايذذ  إيتذذيج الغذذما

 ن  لٙ نٌ ن ا ل ا يتيج  

تاإذذق االشذذرتاطيا الصذذيٕٙ املزذذ  ٘ بيلً ذذاٙ للعذذينل  صلذذٚ خاذذٓط       5

ُو بأَهٕذٙ كلذا نذٌ خذالم دْ اا     ْتثزٕيف الغماٜ إص اد ْتصًٕ  ْت اْم

نذذذ  اسذذذتخ اى ْسذذذيٝل  ،تثزٕيفٕذذذٙ اذذذيٕٙ صلذذذٚ اذذذرتاا دْ ٔذذذٙ نًيسذذذاٙ 

 إٔاي ٕٙ ن م ٘ داخل امل س ٙ الغمإٝٙ 

تاإق االشرتاطيا الصيٕٙ املز  ٘ بيلً اٙ ملصيي  ال مٔذٙ نذٌ  ٕذم      6

  ٙ أْ خاذذٓط التصذذًٕ  أْ تذذٓاا  دْ اا    التصذذهٕو أْ ا نذذيٜ٘ أْ التُٓٔذذ

 تًص صلِٕ املٓاايفيا الزٕيسٕٙ    م نياملٕيّ   اخل  
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ايتًيو اي م  أس املذيم   امل س ذٙ الغمإٝذٙ بذأٍ التخاذٕا ال ذلٕو         7

ْالتًيفٕم ال يٕق ل ٕيسيا سالنٙ الغذماٜ َذٓ الاذينٌ الذٕذ   يتذيج      

مذذي ٔذذًعلا أمذذ ّ صلذذٖ  ،بذذٓد٘ نتهٕذذت ٛنًتجذذيا  مإٝذذٙ كاا ن ذذتٓ

ْزٔذذيد٘ ا يتذذيج  ،ْاذت ذذيم ال ذذهعٙ اؾٕذذ ٘ ،زٔذذيد٘ مزذذٙ امل ذذتُلل 

 ْإيزين اليفيي  نٌ املًتجيا الغمإٝٙ   ،ْال بي 

 هٕٙ ال  اسٙأَ

ٙ  نٓةذذذًي املاذذذي ا  ناذذذئٍعذذذ  شذذذُ    ٔتًذذذياا إذذذِ   ،للتجذذذي ٘ ال اعذذذ

ٜ  إذذِ ُْٔذذٍٓ ،املتًيا ذذٍٓ لليفذذٓز بذذيرخ ٘   ْلعذذل نذذٌ أصلذذو    ،الاذذمم ْالعاذذي

ْنذٌ   ،التاذٓو  ب  الصٕيى ْاذ ييا  با الَٓ  الصُ  الل ٔو َما اايٝل 

  ايٝهًي ذيٍ لِ نثل اَّنٌ َا»:  أَهُي إااي  الصيٝه   ٕم ٔزٓم الًيب 

  (1)«الصيٝو شٖٜ  أب ّ  ض أيِ ال ًٔزص نٌ أب 

لذذملا ٔتًذذياا   َذذما الصذذُ  اللذذ ٔو أَذذل اـذذض   تزذذ ٔو الٓباذذيا    

الغمإٝٙ  ااي  الصيٝه  ْخصٓاًي   امل ًٔت  املز ست  نلٙ املل نذٙ  

 نيٝذٙ ألذمل ْباذٙ ٔٓنٕذًي      ٕم ٔتجذيْز صذ د الٓباذيا املٓزصذٙ      ،املًٓ ْ٘امل ًٔٙ 

 ٙ ْكلذا نذٌ زأْذت  َذينت  إ ذ اَهي       ،ْنٌ ًَي تلهٌ أَهٕٙ  َمّ ال  اسذ

  ٙ بًٕهذذذي تتعلذذذق الخذذذ ٛ بتذذذٓاا     ،تتعلذذذق بيلزٕهذذذٙ الغمإٝذذذٙ للٓباذذذيا املز نذذذ

ّ ييذذذم الَذذذو ْالخاذذذ  صلذذذٚ ن ذذذتُلا َذذذماالشذذذرتاطيا الصذذذيٕٙ َْذذذٖ اؾ

 ا الٓباي

 أَ امل ال  اسٙ 

تُ مل ال  اسٙ اؿيلٕٙ إص ؼزٕق الَذ امل التيلٕذٙ : التعذ مل صلذٚ       1

 ،الزٕهذذٙ الغمإٝذذٙ مللٓيذذيا الٓباذذيا الغمإٝذذٙ املز نذذٙ للصذذيٝه       

                                                 
    بِ أمح  ْالً يٖٝأخ( 1)
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ْؼ ٔذذ  نذذ ٛ تلينلذذُي أْ تٓازيُذذي طازذذًي لألسذذا ْاملعذذئض العيملٕذذٙ    

 امل تخ نٙ   ؽإا الٓبايا الغمإٝٙ 

اطيا الصذذيٕٙ امل ذذتخ نٙ خذذالم إصذذ اد تزٕذذٕو نذذ ٛ تذذٓاا  االشذذرت  2

ْكلا نذٌ خذالم    ،ْإيتيج ْت اْم الٓبايا الغمإٝٙ املز نٙ للصيٝه 

التز ٔ  اللهٖ للخصيٝص املٕل  ْبٕٓلٓبٕذٙ ااينذٙ احملذ د٘ اذمّ     

ْنزي يتُذذذي بيؿذذذ ْد املزذذذ  ٘ بيملٓااذذذيفيا الزٕيسذذذٕٙ    ،االشذذذرتاطيا

 ال عٓدٔٙ ْالعيملٕٙ 

 خاٙ الايم 

 ال  اسٙ تتهثل خاٙ الايم إهي ٔلٖ: لتيزٕق أَ امل

سذذذتهي ٘ خياذذذٙ ؾهذذذ  املعلٓنذذذيا املتعلزذذذٙ بٓباذذذٙ إااذذذي    اتصذذذهٕو   1

 ٙ ، الصذذذذيٝه  املز نذذذذٙ نذذذذٌ امل س ذذذذيا ْاملذذذذغاا اـضٔذذذذٙ املختليفذذذذ

ْامللٓيذيا الغمإٝذٙ املختليفذٙ الذ       ،ْتتاهٌ ؼ ٔ  نص   الٓباٙ

 ٙ اذذٙ ْنعلٓنذذيا أخذذ ٛ صذذٌ الٓب    ،ْشذذلل العاذذٓ٘  ،ؼتُٓٔذذي الٓباذذ

 الغمإٝٙ 

لٓباذذذيا إااذذذي  الصذذذيٝه  طازذذذًي الخذذذتالمل   ٙسذذذيم صًٕذذذيا مثلذذذ  2

ْاخذذتالمل نًذذيطق التٓزٔذذ  بيمل ذذج   ،اخذذتالمل امللٓيذذياْاملصذذ  ، 

 اؿ اى ْامل ج  الًآٗ الص ٔمل ْاملًيطق احملٕاٙ بُهي 

تزٕٕو ْبايا إااي  الصيٝه  نذٌ  ٕذم الزٕهذٙ الغمإٝذٙ مللٓيذيا        3

ُ  ،الٓباذذٙ ٙ ْؼ ٔذذ  نذذ ٛ تلينلذذ  ،ي طازذذًي للهعذذئض الغمإٝذذٙ العيملٕذذ

 ْذملا ن ٛ تٓاازُي ن  اال تٕيبيا الغمإٝٙ للصيٝه  

تزٕٕو اؾٓد٘ الالرتٔٓلٓبٕٙ ) الصيٕٙ ( لٓبايا إااي  الصيٝه     4

ْكلذذا نذذٌ خذذالم تزذذ ٔ  اـصذذيٝص الالرتٔٓلٓبٕذذٙ السيسذذٕٙ مللٓيذذيا     

ْٔتو كلا  ،يا الزٕيسٕٙالٓباٙ الغمإٝٙ ْنزي يتُي بيؿ ْد املز  ٘ بيملٓاايف

 ذهي ٔلٖ :
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     ٙتزذذ ٔ  الصذذ اد الللٕذذٙ للالرتٔذذي اآإٝذذTotal Bacteria 

Counts       كتلذذمل امللٓيذذيا الغمإٝذذٙ املهثلذذٙ لٓباذذيا إااذذي  

 الصيٝه   

     تزذذ ٔ  ْبذذٓد الدلذذٙ الالتضٔذذٙ الزٕيسذذٕٙ ال الذذٙ صلذذٚ نذذ ٛ تذذٓاا

ْال الذٙ   ،الص ْط الصذيٕٙ خذالم إيتذيج ْباذيا إااذي  الصذيٝه       

أٔاًي صلٚ ا تهيم   ْث التلٓث بأيٓاو الليًٝيا اؿٕذٙ ال يٕزذٙ   

امله نٙ  ْتصتهل َمّ الدلٙ صلٚ ذل نٌ املٕل ْبذيا الزٓلٓيٕذٙ   

Coliform organisms  ٍ ،   E.coli، ْش ٔصذذذذذٕيا الزٓلذذذذذٓ

  S. faecalisْامللٓ اا ال ايٕٙ الغازٔٙ 

       للت ذذهو اللصذذمل صذذٌ بعذذ  أيذذٓاو الالتضٔذذي الصذذيٝعٙ امل ذذاا ٙ

  S. aureusالغماٖٝ ْنٌ أنثلتُي 

   املتيصذذل صلُٕذذي نذذ  اؿذذ ْد     ٙنايبزذذٙ اؿذذ ْد املٕل ْبٕٓلٓبٕذذ

 املز  ٘   املٓاايفيا الزٕيسٕٙ  ٙاملٕل  ْبٕٓلٓبٕ

 سيم العًٕيا

مت سيم ص د نٌ  العًٕيا املهثلٙ ليٓاو الٓبايا الغمإٝذٙ ْاملز نذٙ نذٌ    

صلٖ اـض  ااي  الصيٝه    ذذل  كتلمل امل س يا ْاملغاا اـضٔٙ ْاي

ْيذ   ْصذٖ   صهلٕذٙ سذيم العًٕذيا أٍ       ،نٌ نلٙ املل نٙ ْامل ًٔٙ املًٓ ٘

تلٍٓ مثلٙ للهٓايذ  املختليفذٙ )داخذل سذي يا اؿذ ى ، امل ذيب  احملٕاذٙ (        

  ٙ ْنذ ٛ ت ددَذي أْ تل ا َذي     ،ْذملا مثلٙ ملصيد  إص اد الٓباذٙ الغمإٝذ

َْذٖ الذثذ  تلذ ا ًا ، املذغاا اـضٔذٙ ،       )ْباٙ خيدى اؿ ن  الصذ ٔيف  

ؾًٙ ال زئٙ ْال ايد٘ ، املايب  ، ايصلٖ اـض( ن  ن اصذي٘ ت ذجٕل ط ٔزذٙ    

ْي  مت يزل العًٕيا ؼ  ل ْمل نغد٘ إص املعهذل  ٕذم مت  يفلُذي     ،التعاٞٙ

ٙ  7-5صًذذ  د بذذٙ  ذذ ا ٘ نذذي بذذ       6-3ْملذذ ٘ تذذرتاْ  بذذ     ،د بذذيا نٞٓٔذذ

 ز ٔ اا الالرتٔٓلٓبٕٙ   سيصيا ؿ  إب اٜ الت
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 التز ٔ اا الالرتٔٓلٓبٕٙ لٓبايا إااي  الصيٝه 

مت ػُٕذذت العًٕذذيا الغمإٝذذٙ املختليفذذٙ املهثلذذٙ لٓباذذيا إااذذي  الصذذيٝه      

ْإصذذذذ اد التخيفٕيفذذذذيا املًيسذذذذاٙ ملختلذذذذمل التزذذذذ ٔ اا الالرتٔٓلٓبٕذذذذٙ طازذذذذًي 

( 1988) 514( ْ  يذذذو  1994)  568للهٓااذذذيفيا الزٕيسذذذٕٙ ال ذذذعٓدٔٙ  يذذذو    

ختاذي اا املٕل ْبٕٓلٓبٕذٙ ْػُٕذت التخيفٕيفذيا لليفيذص      البتجُٕت العًٕذيا ل 

  ٖاملٕل ْبٕٓلٓب

 Total Bacteria Countsتز ٔ  الص اد الللٕٙ للالتضٔي 

 لتز ٔ  الص اد الللٕٙ للالتضٔي مت تاإق ط ٔزٙ التخيفٕمل ْالطاي  

  Plate count       ٖنذ  اسذتخ اى بٕٞذٙ أبذي  العذ  الللذStandard Plate 

Count Agar     مت تزذذ ٔ  أصذذ اد  ْ سذذيصٙ، 48ْى ملذذ ٘  38ْالتياذذ  صًذذ

امل تعه اا الالتضٔٙ   الطاي  كاا التخيفٕيفيا العص ٔٙ املًيساٙ احملتٓٔٙ 

ْنذذٌ مذذو مت  ،ن ذذتعه ٘ بلتضٔذذٙ ْ  ؽيفذذٕز  نتتذذيل     388صلذذٚ أيذذل نذذٌ  

و الاذ م    يم نتٓسا أص اد امل تعه اا الالتضٔٙ الللٕٙ بعذ  كلذا مذ   

  نزلذذٓم التخيفٕذذمل امل ذذتخ ى لليصذذٓم صلذذٚ الصذذ اد الللٕذذٙ للالتضٔذذي     

للذذل بذذ اى نذذٌ املذذيد٘ الغمإٝذذٙ )املٓااذذيفيا الزٕيسذذٕٙ ال ذذعٓدٔٙ ْالزٕيسذذٕٙ    

 ى( 1994، 757اـلٕجٕٙ  يو 

ٕٙ تز ٔ  الدلٙ الالرتٔٙ ال الٙ صلٚ ن ٛ تٓاا  االشرتاطيا الصي

 خالم إيتيج الٓبايا الغمإٝٙ

ز ٔ  الدلٙ الالتضٔٙ الزٕيسٕٙ ال الٙ صلٚ ن ٛ تذٓاا  االشذرتاطيا   مت ت

الصذيٕٙ امل ذتخ نٙ   إصذذ اد الٓباذيا الغمإٝذٙ املز نذذٙ  ااذي  الصذذيٝه       

 ذهي ٔلٖ:

  Coliform organismsتز ٔ  أص اد املٕل ْبيا الزٓلٓيٕٙ

 ،لتزذذ ٔ  أصذذ اد بلتضٔذذي الزٓلذذٍٓ مت تاإذذق ط ٔزذذٙ الييبٕذذم املتعذذ د٘     
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 Most Probable Numberط ٔزذذٙ العذذ د الذثذذ  ا تهذذياًل     ٘ ذذهيامل

Technique       ْٙكلذذا بيسذذتخ اى بٕٞذذٙ نذذيذٓيلٖ ال ذذيٝلMacConky 

Broth  58 ٕذذم اسذذتخ ن  أيآبذذٙ  ْا ذذ ٘ بُذذي   ،أ ذذيدٗ ْمًذذيٖٝ الرتذٕذذت 

 18نلذذذٕلرت نذذذٌ العًٕذذذٙ ) مًذذذيٖٝ الرتذٕذذذت ( ، ْم ذذذٙ أييبٕذذذم بلذذذل نًُذذذي    

 1ًذيٖٝ الرتذٕذت ( ْم ذٙ أييبٕذم بلذل ْا ذ  نًُذي        نلٕلرتاا نذٌ العًٕذٙ ) م  

ْى   37نلذذٕلرت نذذٌ العًٕذذٙ  )أ ذذيدٗ الرتذٕذذت( مت التياذذ  صًذذ  د بذذٙ  ذذ ا ٘   

سيصٙ   ٔعتغ االختاي  نٓباذًي    يلذٙ تغذض لذٍٓ الإٞذٙ ال ذيٝلٙ         48-24مل ٘ 

نذذٌ اللذذٍٓ المحذذ  إص اللذذٍٓ الاذذيف  يتٕجذذٙ  تلذذٍٓ محذذ  ْ ذذيز بلهٕذذٙ      

 جو أيآبٙ د َيى )املٓاايفيا الزٕيسذٕٙ ال ذعٓدٔٙ     18/1يل ت يْٗ صلٚ ال

 ى( 1994  ،755 يو 

مت إبذذ اٜ االختاذذي  التأذٕذذ ٗ ْكلذذا بذذيلت و الالذذتضٗ للذذل أيآبذذٙ       

أ يدٔذٙ الرتذٕذت نذ      MacConky Brothنٓباٙ   أيآبٙ ؼتٓٗ صلٚ بٕٞٙ 

ٓيٍ ال 48ْ ى  ملذذ ٘  37التياذذ  صًذذ  د بذذٙ  ذذ ا ٘  محذذيض سذذيصٙ  ْٔعتغتلذذ

ْالغذذذيزاا تأذٕذذذ ًا ذيإذذذًي لٓبذذذٓد بلتضٔذذذي فهٓصذذذٙ الزٓلذذذٍٓ  مت تزذذذ ٔ    

أص اد بلتضٔي فهٓصٙ الزٓلٍٓ   العًٕٙ الغمإٝٙ  نذٌ خذالم التعذ مل صلذٚ     

ْبيسذتخ اى اؾذ اْم ا  صذيٕٝٙ اـياذٙ     إهيبٕتُذي  ص د الييبٕذم امل ذذ ٘   

 ى ( 1981،ٕٙ) نًلهٙ الصيٙ العيمل MPNبا ٔزٙ الع  الذث  ا تهياًل 

   Escherichia coliاللصمل صٌ ْبٓد ال لٕل الالتضٗ الزٕيسٖ

الالذتضٗ   بيلت وE. Coli  مت اللصمل صٌ ال لٕل الالتضٗ الزٕيسٖ 

للل أيآبٙ نٓباٙ لٓبذٓد بلتضٔذي الزٓلذٍٓ )نذٌ االختاذي  ال ذيبق(   بٕٞذٙ        

MacConky Broth ْى  44مت التيا  صً  د بٙ   ا ٘  ،أ يدٔٙ الرتذٕت

(Eijkman test   ٘ محذذيى نذذيٖٝ ملذذ   )سذذيصٙ   ٔعتذذغ االختاذذي  نٓباذذًي   24

ٍ    E .coli لٓبٓد       يلٙ تغض لٍٓ الإٞٙ ال يٝلٙ  نٌ اللذٍٓ المحذ  إص اللذٓ
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 جذو    18/1ايف  يتٕجٙ  تلٍٓ مح  ْ يز بلهٕٙ ت يْٗ صلذٚ اليذل   ال

تت ٔذ  صلذٚ بٕٞذٙ  أبذي      مو مت إب اٜ االختاي  التأذٕ ٗ اذي لل  ،أيآبٙ د َيى 

 ٕذذم تلُذذ   Eosin Methylene Blue Agarا ٔٓسذذ  ْاملثذذٕل  الز   

  شذذلل ن ذذتعه اا اذذغض٘ كاا ب ٔذذق نعذذ يٖ نتهٕذذت      E.coli بلتضٔذذي 

ختاي  استخ اى ذيشذمل  بيE. coli ظييم كلا مت التأذٕ  لٓبٓد بلتضٔي 

Colilert (Geissler et al.2000     ٌْكلذا بأخذم بذتٜ نذ )   ٙاملت صذٙ املٓباذ

ْى ملذ ٘   37مو التيا  صً   ،ْإصيد٘  زًُي   ال ْا   املخصصٙ للليشمل

مو تع ٔ  املت صٙ إص الشعٙ اذٓ  الاًيف ذجٕٙ صًذ  طذٓم نذٓبٖ       ،سيصٙ 24

nm 360    ٕٗم ٔعتغ االختاي  نٓباًي لٓبٓد ال لٕل الالتض E .coli    

  يلٙ لُٓ  اللٍٓ الز   الاًيف جٖ 

  Streptococcus faecalis  اد امللٓ اا ال ايٕٙ الغازٔٙتز ٔ  أص

مت تاإذق     S . faecalisلتزذ ٔ  أصذ اد امللذٓ اا ال ذايٕٙ الغازٔذٙ      

     ٙ  KFط ٔزذذذذذٙ التخيفٕذذذذذمل ْالطاذذذذذي  نذذذذذ  اسذذذذذتخ اى الإٞذذذذذٙ االيتزيٕٝذذذذذ

Streptococcus Agar   ٘ سيصٙ    18ْى مل ٘  37ْالتيا  صً  د بٙ   ا

تعه اا الًينٕٙ صلذٚ الطاذي  كاا التخيفٕيفذيا العصذ ٔٙ     ْمت تز ٔ  أص اد امل 

ْنٌ مذو مت صذتم صذ د نذٌ امل ذتعه اا مثلذٙ لألطاذي  امل ذتخ نٙ          ،املًيساٙ

 ٕذم مت    S . faecalisال يبزٙ  ب اٜ االختاي  التأذٕ ٗ لٓبذٓد بلرتٔذي   

 Streakسذذتخ اى ط ٔزذذٙ الطاذذي  املخآطذذٙ   يصذذتم ْتًزٕذذٙ امل ذذتعه اا ب 

plate صلذذٚ ييفذذا ( ٙالإٞذذٙ االيتزيٕٝذذKFSA  ٜايمل ذذتعه اا الًزٕذذٙ مذذو إبذذ ا )

االختاي اا التأذٕ ٔٙ اي ْاملتهثلٙ   االختاي اا الليَ ٔٙ )الصذا  با ٔزذٙ   

ْى   45بذذذ اى ْاليفيذذذص اعُذذذ ٗ ( ْاالختاذذذي اا اليف ذذذٕٓلٓبٕٙ ) الًهذذذٓ صًذذذ   

  PH 9.6 ,  NaClْإيتذيج محذ  ازذا نذٌ سذل  اؾلٓذذٓز ، نزيْنذٙ        

6.5% ) 
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امل ااٙ للت هو   Staphylococcus aureusلصمل صٌ بلتضٔي ال

 الغماٖٝ

امل ااٙ للت هو الغماٖٝ   مجٕ    S. aureusمت اللصمل صٌ بلتضٔي

اـضٔذٙ  صًٕيا ال مٔٙ املهثلٙ لٓبايا إااي  الصذيٝه  املز نذٙ نذٌ املذغاا     

 Baird Parkerيتزيٕٝذٙ  مت اسذتخ اى بٕٞذٙ بذضد بذي ذ  اال    ْ ْاذيصلٖ اـذض،  

Agar   يفٕيفذذيا نتتيلٕذذٙ صلذذٚ سذذا   مالمذذٙ ؽ نذذل نذذٌ ذذذل 1 8 ٕذذم مت يصذذ

مذو مت ؼاذ  الطاذي  احملزٓيذٙ صًذ       الإٞٙ بيستخ اى ييش  زبيبٖ نعزو، 

  S. aureusتلُذ  ن ذتعه اا    ،سذيصٙ  48 – 24ْى نذي بذ     37د بذٙ  ذ ا ٘  

احملتهلٙ صلٚ بٕٞٙ بضد  بي ذ  صلٚ شلل ن تعه اا سٓداٜ النعذٙ قيطذٙ   

ْمت صذتم   ،ى(1994  ،955ُيلٙ داذًٙ )املٓاايفيا الزٕيسٕٙ ال عٓدٔٙ  يذو  ب

ٙ   S .aureusن ذذتعه اا زٕتُذذي با ٔزذذٙ الطاذذي    ْمت تً ،املهٕذذت٘ اعتهلذذ

سذذذذذتخ اى ييفذذذذذا الإٞذذذذذٙ ْ إبذذذذذ اٜ االختاذذذذذي اا التأذٕ ٔذذذذذٙ   املخآطذذذذذٙ بي

لله ذذذتعه اا الًزٕذذذٙ الًينٕذذذٙ ْاملتهثلذذذٙ   اختاذذذي اا اـصذذذيٝص الليَ ٔذذذٙ  

صا  با ٔزذٙ بذ اى ، اؿ ذذٙ (، اختاذي اا اـصذيٝص اليف ذٕٓلٓبٕٙ )       )ال

ؼذذ  اللذ ْمل اآإٝذذٙ ْالذذال   Mannitolإيتذيج محذذ  نذٌ سذذل  املذييٕتٓم    

 (  catalase ،Coagulaseَٓإٝٙ ، إيتيج إيتٔو 

 يتيٝ  الايم ْاملًييصٙ 

تزٕٕو امللٓييا الغمإٝٙ لٓبايا إااي  الصيٝه    ذل نٌ امل ًٔت  

  نلٙ املل نٙ ْامل ًٔٙ املًٓ ٘ز ست امل

إٍ نع اذذٙ نلٓيذذيا الٓباذذٙ الغمإٝذذٙ ٔعذذ  أنذذ ًا نُهذذًي نذذٌ ْبُذذٙ الًلذذ     

 ٙ الٓباذذذيا الغمإٝذذذٙ ؽتلذذذمل   يٕهتُذذذي الغمإٝذذذٙ تاعذذذًي ملصذذذذ         ، ْالغمإٝذذذ

بي نياٙ إص املعينالا التصًٕعٕٙ املختليفٙ ْلذ ْمل   ،امللٓييا يٓصًي ْذهًي

ٍ الٓباذذٙ اذت ْاؾذ ٔ  بيلذذمذ    الذذ  تتعذ ض اذذي،  ْالًزذذل ْالتذ اْم التخذتٌٔ  
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الغمإٝذذٙ املتلينلذذٙ املتٓازيذذٙ هذذم أٍ ؼتذذٓٗ صلذذٚ يذذٓص  نذذٌ امللٓيذذيا         

امللٓييا الغمإٝٙ اللغٛ، ْامللٓييا الغمإٝذٙ الصذغ ٛ      : الغمإٝٙ َهي

ذذذٍل نذذٌ الغْتًٕذذيا، ْالل بَٕٓذذ  اا،  صلذذٚ تصذذتهل امللٓيذذيا اللذذغٛ

  بًٕهذذي لذذ  امللٓيذذيا الصذذغ ٛ تصذذتهل صلذذٚ ذذذل نذذٌ ْاللٕإذذ اا ، ْاملذذيٜ 

اليفٕتينًٕذذذذيا، ْالنذذذذال  املع يٕذذذذٙ، ْاللٕذذذذيمل، ْا يتميذذذذيا، ْالمحذذذذيض    

العآٔٙ، ْنايداا الذ  ٘، ْن ذايا الاعو ْال اٝيٙ  ْهم ا شي ٘ 

إص أٍ التذذذٓازٍ أْ التلينذذذل بذذذ  ذذذذٍل نذذذٌ امللٓيذذذيا الغمإٝذذذٙ اللذذذغٛ    

ْإاذذال   ،الاييذذٙ الاذذ ْ ٔٙ الالزنذذٙ للًصذذيطْالصذذغ ٛ ٔ ذذيص  صلذذٚ إيتذذيج 

ٍ      ،الي جٙ التيليفٙ   (1)ْتًلٕو التيفذيصالا اللٕهٓ ٕٓٔذٙ داخذل ب ذو ا ي ذي

مو تزٕٕو ْبايا إااي  الصيٝه  نٌ كتلمل  ،  نٜٓ تلا السا الغمإٝٙ

املذذذغاا ْامل س ذذذيا اـضٔذذذٙ ْاملاذذذيب  ْاذذذيصلٖ اـذذذض   ذذذذل نذذذٌ نلذذذٙ  

 ٘   املل نٙ ْامل ًٔٙ املًٓ 

( ٔٓنذذ  أٍ ْباذذيا ا ااذذي  املز نذذٙ للصذذيٝه  يذذ  اشذذتهل      1بذذ ْم )

ب  بيا نتائًٙ صلٚ ذياٙ العًيا  الغمإٝٙ طازًي لًليى فهٓصذيا الغذماٜ   

ْميلذٌ تٓنذٕ     ،( USDA, 1992ال ٕٝ ٕٙ ْيليى ن ش  الغماٜ اا نذٖ )  

تذذٓاا  ذذذل نذذٌ امللٓيذذيا الغمإٝذذٙ اللذذغٛ    ٛنذذ  نع اذذٙكلذذا نذذٌ خذذالم  

غ ٛ   العًٕيا املهثلٙ لٓبايا إااي  الصيٝه  نٌ املٓاي  املختليفذٙ    ْالص

 ذل نٌ امل ًٔت  نلٙ املل نٙ ْامل ًٔٙ املًٓ ٘   

 Proteinsالغْتًٕيا 

ْت بذذ  أَهٕتُذذي إص دْ َذذي    ،تعتذذغ نذذٌ امللٓيذذيا ال ٕٝ ذذٕٙ الغمإٝذذٙ

لغْتًٕيا ْميلٌ اؿصٓم صلٚ ا ،أداٜ الٓليٝمل اؿٕٓٔٙ ْنزيْنٙ الن اض

                                                 
 (2884صٓٔاٙ )( 1)
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 ٜ ٌ   ،نٌ املصيد  اؿٕٓايٕٙ ) الليٓى اؿهذ ا  ،ؿذٓى الةذيا   ،ؿذٓى الذ ْاب

 ،اؿاذذٓم ،اللذذي( أْ نذذٌ املصذذيد  الًايتٕذذٙ ) الازٓلٕذذيا    ،الاذذٕ  ،الباذذيٍ

 املل  اا ( 

( انيفذذذيض   ي ذذذاٙ املصذذذيد  الغْتًٕٕذذذٙ    1أْنذذذي  الًتذذذيٝ  )بذذذ ْم  

(   ْباذذذذيا إااذذذذي   اؿٕٓايٕذذذذٙ ) نصذذذذ   لألمحذذذذيض النًٕٕذذذذٙ الاذذذذ ْ ٔٙ

الصيٝه  املز نٙ نٌ امل س يا اـضٔذٙ املختليفذٙ   ن ًٔذٙ نلذٙ املل نذٙ      

زٔذيد٘ أصذ اد الٓباذيا ال ااٞذٙ احملتٓٔذٙ       إهذي لُذ ا   ،نزي يٙ بيمل ًٔٙ املًذٓ ٘ 

  امل ًٔٙ لُذ    صلٚ ؿو أمح  أْ ؿو ال بيج ظييم ال هآسا ْ التبيدٗ

اذذيا إااذذي  الصذذيٝه  صلذذٚ    ازذذ  ا تذذٓا ْب   نلذذٙ نذذٌ كلذذا  العلذذا 

 الازٓلٕيا أْ التبيدٗ أْ ال هآسا أْ خلٕا نًُي 

  Carbohydratesالل بَٕٓ  اا 

      ٙ  ،تعتذذغ الل بَٕٓذذ  اا نذذٌ امللٓيذذيا ال ٕٝ ذذٕٙ   الٓباذذٙ الغمإٝذذ

ْت بذذ  أَهٕتُذذي إص أيُذذي تعتذذغ املصذذ   ال ٕٝ ذذٖ  يتذذيج الاييذذٙ نذذٌ خذذالم       

ْتعتذذغ اليفٓاذذذِ   ،قتٓاَذذي نذذٌ ال ذذل ٔيا ال يدٔذذٙ ْالثًيٕٝذذٙ ْالع ٔذذ ٘     

 ْنًتجيا املخيبت نٌ املصيد  السيسٕٙ للل بَٕٓ  اا 

( أٍ مجٕذ  ْباذيا إااذي  الصذيٝه  املز نذٙ      1أْني  الًتيٝ  ) ب ْم 

ضٔٙ املختليفٙ سٓاٜ   نلٙ املل نٙ أْ امل ًٔذٙ املًذٓ ٘ يذ     نٌ امل س يا اـ

 ٕذذم اشذذتهل   ،ا تذذٓا صلذذٚ نصذذيد  نتًٓصذذٙ ْصيلٕذذٙ نذذٌ الل بَٕٓذذ  اا   

بي نياٙ إص بع  أيذٓاو   ،ذياٙ الٓبايا صلٚ بع  أيٓاو التهٓ  أْ ال طم

، ، ب لٓٔ  ، ذٕا ، ذ سٓاٍ ، ااذيٝ  نًتجيا املخيبت )خات بأيٓاصِ 

ٙ  نعهذذٓم ( َذذما ظ بًٕهذذي ا تذذٓا بعذذ    ،ييذذم بعذذ  أيذذٓاو صصذذيٝ  اليفيذُذذ

الٓباذذذيا صلذذذٚ أ ذذذ  أيذذذٓاو مثذذذي  اليفيذُذذذٙ  ْنذذذٌ كلذذذا ٔتاذذذ  أٍ امللذذذٍٓ   

 ٔتٓاا  مبيتٓٛ صيٍم   ذياٙ ْبايا إااي  الصيٝه   ٖالل بَٕٓ  ات



                اسات المدينة المنورةمجلة مركز بحوث ودر                                                                              
 

 

    111 

  َذذذما الصذذذ د هذذذم ا شذذذي ٘ إص أَهٕذذذٙ ا تذذذٓاٜ مجٕذذذ  ْباذذذيا إااذذذي       

تايصذذًي لل ذذًٙ الًآٔذذٙ اْكلذذا  ،ٙ  ٕٝ ذذٖالصذذيٝه  صلذذٚ التهذذ  ذعًصذذ  تغمٔذذ

إكا أااذذ  أ ذذ ذو الٕيفاذذ   ﴿ : الصذذ ٔيفٙ  ٕذذم ٔزذذٓم اذذلٚ اهلل صلٕذذِ ْسذذلو 

  ْي  ٗ ْاّ الرتنم ﴾اتٍ جي ه  إ ًا ايمليٜ اتيِ طُٓ  ،صلٚ إ  اتيِ ب ذٙ

اااذذذو  الذذذ  تتهٕذذذت ب ذذذُٓلٙأماتذذذ  أعذذذيث ص ٔذذذ ٘ أٍ التهذذذ  نذذذٌ ال مٔذذذٙ  

ي ذذذاٙ صيلٕذذذٙ نذذذٌ سذذذل ٔيا اؾلٓذذذذٓز     وتذذذٓٗ صلذذذٚ  الْ ،ْاالنتصذذذين

ْاما اتيِ مبج د تًيْم الصيٝو لِ   ب أٙ إااي ّ اتيِ و ث  ،ْاليف ذتٓز

ا تيفيو س ٔ    سل ٔيا ال ى مي ٔ يص  صلذٚ إصذيد٘ اؿٕٓٔذٙ ب ذ صٙ إص     

 ب و الصيٝو  

 Lipidsاللٕإ اا 

   ٙ  ْللذذٌ ،تعتذذغ اللٕإذذ اا نذذٌ امللٓيذذيا ال ٕٝ ذذٕٙ   الٓباذذٙ الغمإٝذذ

ْت ب  أَهٕتُي إص أيُي تعتغ نصذ  ًا لألمحذيض    ،بلهٕيا نٕٞلٙ ق ْد٘

ٙ   ،ال ًَٕٙ الا ْ ٔٙ ْأَهٕتُذي     ،ظييم أيُي نص   أسيسٖ  يتذيج الاييذ

 ؼ   نما  ذثض نٌ صًيا  الٓباٙ الغمإٝٙ  

أْني  الًتيٝ  أٍ العًٕيا املهثلٙ لٓبايا إااي  الصيٝه  أشذي ا إص  

ايا صلٚ ذهٕيا نزآلٙ نٌ اللٕإ اا بصٓ ٘  ض نايشذ ٘  ا تٓاٜ َمّ الٓب

نٌ خالم اصتاي َي نلٓيًي أسيسًٕي   إص اد ذثض نٌ نًتجيا املخيبت ال  

 ؼتُٓٔي ْباٙ إااي  الصيٝو نثل اللٕا ، الل ْاسٍٓ ، اليفايٝ    

  يٜ ذذذذذذذذذاملذ

  ٙ صلذٚ   ٚىيفذ ْال  ،ٔعتغ أٔاًي نٌ امللٓييا ال ٕٝ ٕٙ   الٓباذٙ الغمإٝذ

 ٕذم ٔذتو ازذ      ،أ   أَهٕٙ امليٜ بيلً اٙ ؿٕي٘ ا ي ذيٍ ْغياذٙ للصذيٝه    
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اؾ و لً اٙ ذاض٘ نٌ امليٜ خذالم اذرت٘ الصذٕيى مذي ٔذ دٗ إص آمذي  سذلإٙ        

ْ  ،نثذذذل انيفذذذيض نزيْنذذذٙ اؾ ذذذو للذذذتغضاا   د بذذذيا اؿذذذ ا ٘  ،ص ٔذذذ ٘

يا الٔذ   ْالتخلص نذٌ كليفذ   ،انيفيض ذيفيٜ٘   ْث التيفيصالا اؿٕٓٔٙ

 الغماٖٝ 

أْنذذذي  الًتذذذيٝ  أٍ ذياذذذٙ ْباذذذيا إااذذذي  الصذذذيٝه  ا تذذذٓا صلذذذٚ      

ذهٕيا نزآلٙ نٌ امليٜ بصٓ ٘ نايش ٘ ) نيٜ ايٙ أْ نيٜ زنتى ( أْ بصذٓ ٘  

 شيٗ(  ،يُٓ٘ ص بٖ ، ض نايش ٘ ) صصيٝ  اليفيذُٙ

 اليفٕتينًٕيا ْالعًيا  املع يٕٙ  

اذذيا صاذذٓٔٙ )     امللٓيذذيا الصذذغ ٛ الغمإٝذذٙ َذذٖ صاذذي ٘ صذذٌ ن ذ     

اذذٓ ٘ إتينًٕذذيا ( أْ ن ذاذذيا  ذذض صاذذٓٔٙ )  اذذٓ ٘ صًياذذ  نع يٕذذٙ(      

ْاذذما اهذذٌ الاذذ ْ ٗ أٍ  ،خيلٕذذٙ نذذٌ الاييذذٙ ْال ٔ ذذتإ  اؾ ذذو تلًُٓٔذذي

       ٙ  ،تتاهٌ الٓباٙ الغمإٝذٙ نصذيد  للذل نذٌ اليفٕتينًٕذيا ْالعًياذ  املع يٕذ

لتيفذذذيصالا  ْت بذذذ  أَهٕذذذٙ اليفٕتينًٕذذذيا إص دْ َذذذي السيسذذذٖ   تًصذذذٕا ا      

بًٕهي ت بذ  أَهٕذٙ العًياذ      ،الٔإٙ للل بَٕٓ  اا ْالغْتًٕيا ْال ٍَٓ

 إذيى التيفذذيصالا اؿٕٓٔذٙ، ْتًلذذٕو    ٙاملع يٕذٙ إص تًصذٕا اليتميذذيا الالزنذ   

بي نذياٙ   ،الاغا الةٓزٗ، ْاحمليالٙ صلٚ التٓازٍ اؿيناٖ ْالزيص ٗ

 إص دخٓاي   ت ذٕم اآ نٓييا 

( أٍ ْباذذيا إااذذي  الصذذيٝه  املز نذذٙ نذذٌ    1) بذذ ْم أْنذذي  الًتذذيٝ  

امل س يا اـضٔٙ املختليفذٙ سذٓاٜ   نلذٙ املل نذٙ أْ امل ًٔذٙ املًذٓ ٘ تعتذغ        

 ،كاا قتٓٛ نتهٕت نٌ نصيد  اليفٕتينًٕيا ْالعًيا  املع يٕذٙ ذهذًي ْيٓصذيً   

ْٔتهثل كلا أسيسًي   ْبٓد الته  ذعًصذ  نٓ ذ    مجٕذ  ْباذيا إااذي       
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(  ْللعًياذ  املع يٕذٙ   12، م 2ذهص   بٕ  لليفٕتينًٕذيا ) أ ،م الصيٝه  

)الليل ٕٓى، اليفٓسيفٓ ، الآتيسٕٓى، اللغٔ ، الًييس، املًجًٕت(  َما 

بي نياٙ إص ا تٓاٜ ْباٙ إااي  الصيٝه  صلٚ أ   أيٓاو العصذيٝ  أْ مثذي    

 اليفيذُٙ ْال  تع  نص  ًا لليفٕتينًٕيا ْالعًيا  املع يٕٙ   

  ملاللٕي

   ٙ إال أيُذي تعتذغ    ;تعتغ اللٕيمل نٌ امللٓييا الصذغ ٛ   الٓباذٙ الغمإٝذ

نتازٕذذذذيا يايتٕذذذذٙ  ، َْذذذذٖكاا أَهٕذذذذٙ صيلٕذذذذٙ تتاذذذذئٌ طازذذذذًي لًذذذذٓو اللٕذذذذيمل 

ذ بَٕٓ  اتٕذذٙ نعزذذ ٘ تزذذيْى التيلذذل املذذيٖٝ بي يتميذذيا املٓبذذٓد٘   اؾُذذيز  

 اليفٓاذذِ نثذل   ْنًُي أٔاًي ألٕيمل كاٝاذٙ   املذيٜ )تٓبذ  بلثذ ٘       ،اااهٖ

 ،التيفذذذي  ْاملذذذٓز ْاؿهاذذذٕيا بي نذذذياٙ إص ْبٓدَذذذي بذذذٓا ٘   الصذذذٓايٍ (   

ْت بذذ  أَهٕتُذذي   امل ذذيص ٘ صلذذٚ خيفذذ  الل ْل ذذرتْم ْاؾلٓذذذٓز         

الذذذ ى، ذذذذملا ٔٓبذذذ  نًُذذذي ألٕذذذيمل  ذذذض كاٝاذذذٙ   املذذذيٜ )تٓبذذذ  بلثذذذ ٘    

ي إص اـاذذ ْاا ، نيلذذٙ الزهذذ  ، ال ز ،  اذذٓم الزهذذ  ( ْت بذذ  أَهٕتُذذ     

ت ُٕل خ ْج الغاز مي ٔ يص  صلٚ ؽلٕص اؾ و نٌ املٓاد ال ينٙ ْاملٓاد 

 امل ااٙ ل  طيٍ الزٓلٍٓ 

( إص أٍ ذياٙ ْبايا إااذي  الصذيٝه  املز نذٙ     1تصض الًتيٝ  )ب ْم 

ْ   نٌ امل س يا اـضٔٙ امل ميلذٌ أٍ  ختليفٙ تليد ؽلٓ نذٌ يذٓصٖ اللٕذيمل، 

   ٙ نذٌ ْباذيا إااذي  الصذيٝه  الذ  ؼتذٓٗ        تتٓاب  ازذا   الً ذاٙ الاذٕٞل

 يفيذُٙ   الخات اؿم )أةذذ ( أْ مثي  صلٚ 
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 ( امللٓييا الغمإٝٙ املختليفٙ   ْبايا إااي  الصيٝه  املز نٙ نٌ املغاا اـضٔٙ   ذل نٌ نلٙ املل نٙ ْامل ًٔٙ املًٓ ٘ 1ب ْم )      

                         

 امل ًٔذذذذٙ املًذذذٓ ٘ نلذذذذٙ املل نذذذذذذذٙ إٝٙنلٓييا الٓبايا الغم

     امللٓييا اللغٛ :1

   ب ْتًٕيا -أ

 ٕٙزبيدٗ *** ،ةآسا ،ؿٓى  ،دبيج  زبيدٗ * ،ةآسا ،دبيج  ب ْتًٕيا  ٕٓاي  

 ٙال ٔٓب  آم ن نذذا * ب ْتًٕيا يايتٕذذذ 

 الل بَٕٓ  اا -م 
بيلته  ،  نًتجيا كيبت نثل خات ، نعهٓم ،إ  

 الل ْاسٍٓ ، ذٕا****

نًتجيا كيبت كتليفٙ نثل خات ، نعهٓم الته  ،  ،إ  

 الل ْاسٍٓ ، ذٕا ، زالبٕي****

 اللٕإ اا -ج 

تٓب  بصٓ ٘  ض نايش ٘   آ ٘ زٔٓا أْ دٍَٓ 

 ص اد بع  نًتجيا املخيبت نثل اللٕا ، 

 الل ْاسٍٓ ، نعهٓم الته *

ٓ ٘ زٔٓا أْ دٍَٓ  ص اد تٓب  بصٓ ٘  ض نايش ٘   ا

بع  نًتجيا املخيبت نثل اللٕا ، الل ْاسٍٓ ، 

 نعهٓم الته *

 نيٜ الصيٙ** نيٜ ايٙ ** املذذذذيٜ -د 

     امللٓييا الصغ ٛ :2

 ٕٙمثي  ايذُٙ ** ،صصيٝ  ايذُٙ   ،إ  مثي  ايذُٙ** ،صصيٝ  ايذُٙ   ،إ   اليفٕتينًٕيا ْالنال  املع ي  

 مثي  ايذُٙ  * ،إ  مثي  ايذُٙ * ،إ   اللٕيمل  
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تزٕٕو اؾٓد٘ الالرتٔٓلٓبٕٙ  ْالصذيٕٙ لٓباذيا إااذي  الصذيٝه        

 ذل نٌ امل ًٔت  املز ست  نلٙ املل نٙ ْامل ًٔٙ املًٓ ٘ 

مت تزٕذذٕو اؾذذٓد٘ الالرتٔٓلٓبٕذذٙ امل تااذذٙ بذذيؾٓد٘ الصذذيٕٙ ْسذذالنٙ      

ز نٙ نذٌ امل س ذيا اـضٔذٙ    امللٓييا الغمإٝٙ لٓبايا إااي  الصيٝه  امل

املختليفٙ ْايصلٖ اـض   ذل نٌ نلٙ املل نٙ ْامل ًٔذٙ املًذٓ ٘ ْكلذا نذٌ     

تزذذذ ٔ  الصذذذ اد  : خذذذالم مذذذالث تزذذذ ٔ اا بلرتٔٓلٓبٕذذذٙ أسيسذذذٕٙ تتهثذذذل  

، ْاللصذذمل صذذٌ الدلذذٙ    Total Bacteria Countsالللٕذذٙ للالرتٔذذي  

      ٓ  Coliform )  ،ث املهذ ض الالتضٔذٙ الغازٔذٙ ال الذٙ صلذٚ ا تهذيالا التلذ

organisms ،E.coli ،S. faecalis   بي نياٙ إص اللصمل صذٌ بلتضٔذي )

S. aureus   ٖٝامل ااٙ للت هو الغما 

 تز ٔ  الص اد الللٕٙ للالتضٔي 

تصذض الًتذذيٝ  احملصذذٓم صلُٕذي نذذٌ تزذذ ٔ  الصذ اد الللٕذذٙ للالرتٔذذي      

( إص  2إااذي  الصذيٝه  )بذ ْم    امللٓييا الغمإٝٙ املختليفٙ املهثلٙ لٓبايا 

ٓ     أٍ  بلذتضٗ نزي يذٙ    ٛااض٘ الليو ) ةآسذا ( ا تذٓا صلذٚ أصلذٚ قتذ

 ٕم ت اْ   الص اد الللٕٙ للالتضٔذي   بازٕٙ امللٓييا الغمإٝٙ الخ ٛ

ن ذذتعه ٘  2798 – 988ْبذ    ،ن ذتعه ٘ للذذل بذ اى   15888 -1828بذ   

ًٔٙ املًٓ ٘ صلٚ الرتتٕذم    للل ب اى   ذل نٌ صًٕيا نلٙ املل نٙ ْامل 

ْبيملزي يذذٙ انيفاذذ  الصذذ اد الللٕذذٙ للالرتٔذذي بً ذذاٙ نليٓلذذٙ   صًٕذذيا     

ن ذتعه ٘ للذل    898 – 18ن تعه ٘ للل بذ اى ،   7888 – 478ال بيج ) 

بذ اى   ذذذل نذذٌ نلذذٙ املل نذذٙ ْامل ًٔذٙ املًذذٓ ٘ صلذذٚ الرتتٕذذم ( ْذذذملا   
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ن ذتعه ٘   618 – 48، ن تعه ٘ للل بذ اى   1688 – 248صًٕيا الليٓى ) 

للل ب اى   ذل نٌ نلٙ املل نذٙ ْامل ًٔذٙ املًذٓ ٘ صلذٚ الرتتٕذم ( ْيذ        

 ٕذم إيُذي صاذي ٘     ،ٔ ب  كلا إص طإعٙ الليٓى امل تخ نٙ   ااذض٘ الليذو  

  ٗ َذما   ،صٌ نيف ْى الليو املع ْمل ب ُٓلٙ التلٓث ْس صٙ التلذيم  الالذتض

 ٘ الزيتلذٙ إص داخذل اليفاذض٘    بي نياٙ إص ا تهيم ص ى ْآم د بيا اؿذ ا 

ْصلذٚ العلذا نذٌ كلذا ا تذٓٛ التهذ         ،أمًيٜ املعذينالا اؿ ا ٔذٙ ) الزلذٖ(   

 ٙ  ٕذم ت اْ ذ  الصذ اد الللٕذٙ      ،صلٚ أص اد بلتضٔٙ أيل ب  بٙ نليٓلذ

ن ذذتعه ٘  578 – 38ن ذذتعه ٘ للذذل بذذ اى نذذٌ العًٕذذٙ ْبذذ   848 – 78بذذ  

 ًٔٙ املًٓ ٘ صلٚ الرتتٕذم    للل ب اى   صًٕيا ذل نٌ نلٙ املل نٙ ْامل

ْتعتذذغ َذذمّ الصذذ اد نزآلذذٙ بيلً ذذاٙ للتهذذ  الاذذيزج الذذمٗ جي ٔتعذذ ض لٗ         

  ٛ ْللذذٌ بيلً ذذاٙ  ،نعذذينالا نثذذل الغ ذذٕل أْ التزصذذض أْ أٗ نعذذينالا أخذذ 

ملعهٓم التهذ  ازذ  لذٓ ن انيفذيض قتذٓاّ الالذتضٗ نزي يذٙ بذيلته   ٕذم          

 248 – 48ل بذذذ اى ْبذذذ   ن ذذذتعه  للذذذ  288 – 88ت اْ ذذذ  الصذذذ اد بذذذ   

ن تعه ٘ للل ب اى   صًٕيا ذل نٌ نلٙ املل نٙ ْامل ًٔٙ املًٓ ٘ صلٚ 

ْٔ ب  كلا إص املعينالا ال  ٔتع ض اي الته  امل تخ ى   إيتيج  ،الرتتٕم

 نعهٓم الته  خالم صهلٕيا ا ص اد ْنٌ مو الت ٓٔٙ بيؿ ا ٘  

لذذٍٓ الغذذماٖٝ )زالبٕذذي(   يتذذيٝ  نصذذيبُٙ مت اؿصذذٓم صلُٕذذي بيلً ذذاٙ لله    

ْت اْ ذ  الصذ اد   إااي  الصيٝه  بيمل ًٔٙ املًٓ ٘، املٓبٓد ازا   ْبايا 

 ن تعه ٘ للل ب اى نٌ العًٕٙ   558 – 68الللٕٙ للالتضٔي ب  

بيلً ذذذاٙ لعًٕذذذيا ْباذذذٙ اليفذذذٓم املٓبذذذٓد ازذذذا   ْباذذذيا إااذذذي     ْأنذذذي 

( إص 2ا )بذذ ْم  نذذٙ ازذذ  أشذذي ا التزذذ ٔ االصذذيٝه  املز نذذٙ مبلذذٙ املل

ن تعه ٘  18588 – 1488ا تٓاِٝ صلٚ أص اد بلتضٔٙ ن تيفعٙ ت اْ   ب  
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مذي وتهذذل نعذِ  ذ ْث تلذيم   بعذذ  أيذٓاو الالتضٔذي بعذذ         ،للذل بذ اى  

 ا يتيج )ت نٕا اليفٓم( ْكلا خالم اليفرت٘ التنًٕٙ ب  ا يتيج ْالتٓزٔ   

ٓ ( إص 2بي نذذذياٙ إص نذذذي سذذذاق تصذذذض الًتذذذيٝ  )بذذذ ْم      ٛإيمذذذل احملتذذذ

امل يٓبٙ نٌ ْبايا إااي  الصذيٝه    ذذل    ال مٔٙ صًٕيا  الالتضٗ 

 – 38ٔذذرتاْ  بذذ   عذذ اًل ٕذم سذذجل  ن  ،نذٌ نلذذٙ املل نذذٙ ْامل ًٔذذٙ املًذذٓ ٘ 

ن تعه ٘ للذل بذ اى نذٌ العًٕذٙ بيلً ذاٙ للهلٓيذيا الغمإٝذٙ املتازٕذٙ          688

ا تذٓا صلذٚ أيذل ن ذتٓٛ     التبذيدٗ ْ الا ذلٓٔ  ازذ     أنذي  املتهثلٙ   ال ز، 

نٌ الص اد الالتضٔذٙ   العًٕذيا املهثلذٙ للٓباذيا الغمإٝذٙ سذٓاٜ   نلذٙ        

 (  2املل نٙ أْ امل ًٔٙ املًٓ ٘ )ب ْم 

ػذذ   ا شذذي ٘ إص أيذذِ بصذذ مل الًلذذ  صذذٌ ا تيفذذيو أْ انيفذذيض ن ذذتٓٛ     

اتيِ نذٌ املال ذن ات ذيو    لٓييا الغمإٝٙ، الص اد الللٕٙ للالتضٔي   امل

َْما  ،(2ٛ احملتٓٛ الالتضٗ لعًٕيا الٓبايا الغمإٝٙ املختليفٙ )ب ْم ن 

ٔصذذذض بيلاذذذ ْ ٘ إص اختالاذذذيا بَٓ ٔذذذٙ   طذذذ   إصذذذ اد ْ إيتذذذيج ْتذذذ اْم    

الٓبايا الغمإٝٙ ْاملز نٙ للصيٝه  نذٌ ياذل الاذ اد أْ امل س ذيا اـضٔذٙ      

    املختليفٙ

 ا التلٓث امله ض اللصمل صٌ الدلٙ الالتضٔٙ ال الٙ صلٚ ا تهيال 

( الً ذذاٙ املٞٓٔذذٙ للعًٕذذيا املٓباذذٙ لٓبذذٓد الدلذذٙ الغازٔذذٙ 3ٔٓنذذ  بذذ ْم )

صلذذٚ ا تهذذيالا  ذذ ْث التلذذٓث املهذذ ض   امللٓيذذيا الغمإٝذذٙ     ْالذذ  تذذ م 

املختليفٙ املهثلٙ لٓبايا إااذي  الصذيٝه  نذٌ املذغاا اـضٔذٙ ْاذيصلٖ اـذض        

    ذل نٌ نلٙ املل نٙ ْامل ًٔٙ املًٓ ٘ 

اتصذذض   Coliform organismsأنذذي بيلً ذذاٙ ملٕل ْبذذيا الزٓلذذٍٓ   

ْ   ذذل ( إص أٍ صًٕذيا   3الًتيٝ  ) بذ ْم    هآسذا ْالليذٓى   النذٌ الذ بيج، 
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مبلٙ املل نٙ سجل  أصلٚ ن تٓٔيا ا هيبٕذٙ لٓبذٓد فهٓصذٙ بلتضٔذي     

صلٚ الرتتٕم ( ، بًٕهذي انيفاذ  ن ذتٓٔيا     ٪ 75،  ٪ 75،  ٪18الزٓلٍٓ ) 

ْ   ٪ 33،  ٪ 38،  ٪ 48ٕذذذٙ  إص ا هيب اليفذذذٓم بيلً ذذذاٙ للذذذٍل نذذذٌ التهذذذ ، 

( سجل  صًٕيا  3  امل ًٔٙ املًٓ ٘ ) ب ْم ْ  امل نا ْاللٕا صلٚ الرتتٕم

ااض٘ الليذو، ْالذ بيج، ْالليذٓى، ْالتهذ ، ْالتالبٕذي، ْاللٕذا ن ذتٓٔيا        

،  ٪38، ٪ 38،   ٪ 38،  ٪48،  ٪68نًخيفاذذذذذٙ نت  بذذذذذٙ  ٕذذذذذم بلغذذذذذ   

تٕذذم   ْاؾذذ ٔ  بيلذذمذ  أٍ مجٕذذ  امللٓيذذيا الغمإٝذذٙ ال بعذذٙ صلذذٚ الرت38٪

التبذذيدٗ ْالا ذذلٓٔ  ذييذذ   ْال ز ، ْالاييٕذذٙ املتهثلذذٙ   نعهذذٓم التهذذ  ،  

مجٕعُي سيلاٙ لٓبٓد فهٓصٙ بلتضٔي الزٓلٍٓ سٓاٜ   نلذٙ املل نذٙ أْ   

 امل ًٔٙ املًٓ ٘   

ٚ ا تهذذيالا الذذ ام صلذذ   E.coliْبيلً ذذاٙ للذذ لٕل الالذذتضٗ الزٕيسذذٖ    

   ٪33،  ٪38،  ٪5، ٪78،  ٪ 58التلٓث امله ض از  ما  ْبٓدّ بً اٙ 

صًٕذذذيا امللٓيذذذيا الغمإٝذذذٙ الذذذ  إثذذذل ةآسذذذا، ْالذذذ بيج، ْالليذذذٓى ،  

ْاللٕذا صلذٚ الرتتٕذم ْاملهثلذٙ لٓباذيا ا ااذي  ْاملز نذٙ         ،ْاليفٓم املذ نا 

يا مبلذذذٙ املل نذذذٙ نزي يذذذٙ بً ذذذم ْبٓدَذذذي )نًخيفاذذذٙ ي ذذذإي(   صًٕذذذ       

ا ااذذي  املز نذذٙ بيمل ًٔذذٙ املًذذٓ ، ازذذ     امللٓيذذيا الغمإٝذذٙ املهثلذذٙ لٓباذذيا   

 هآسذذذذذا، الللذذذذذل نذذذذذٌ  ٪38،  ٪ 38،  ٪ 38،  ٪ 48،  ٪68سذذذذذجل  

(  أنذذي  3ْاللٕذذا صلذذٚ الرتتٕذذم بذذ ْم )    ،الليذذٓى، ْالتالبٕذذي ْْالذذ بيج ، 

ازذ  ماذ  ْبذٓدّ أٔاذًي   ييفذا       S . faecalis بيلً ذاٙ للذ لٕل الالذتضٗ    

ْبً ذم نٞٓٔذٙ نتايبزذٙ أْ نًخيفاذٙ ي ذإًي       E . coli العًٕيا املٓباٙ لٓبذٓد  

ٜل للٓباذذيا املز نذذٙ   نلذذٙ  3  بعذذ  امللٓيذذيا الغمإٝذذٙ ) بذذ ْم  ( سذذٓا

 املل نٙ أْ امل ًٔٙ املًٓ ٘   
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ْاؾذذ ٔ  بيلذذمذ  أٍ امللٓيذذيا الغمإٝذذٙ املتازٕذذٙ ْاملتهثلذذٙ   التهذذ ،      

يدٗ، ْالا ذذذلٓٔ   أصاذذذ  مجٕعُذذذي يتذذذيٝ  ْنعهذذذٓم التهذذذ ، ْال ز، ْالتبذذذ

سذذذلإٙ لٓبذذذٓد أٗ نذذذٌ أدلذذذٙ التلذذذٓث الذذذغازٗ الذذذ ام صلذذذٚ ا تهذذذيالا التلذذذٓث 

   S. faecalis   ْE . coliامله ض ْاملتهثلٙ  

تٍ إهيبٕذذٙ أٗ نذذٌ امللٓيذذيا الغمإٝذذٙ لٗ نذذٌ الدلذذٙ       اذذ   اؿزٕزذذٙ  ْ

أسيسذًي إص   ٛٔعذت  أْ ذلُٕهذي نعذيً   S . faecalis أْ   E . coli الالتضٔذٙ  

ا َهذذيم الصذذ ٔ    تذذٓاا  الصذذ ْط الصذذيٕٙ الٓابذذم تٓا َذذي ْكلذذا طازذذًي    

للهٓاايفيا الزٕيسٕٙ ال عٓدٔٙ اـياٙ مبٓاي  التصًٕ  الغماٖٝ أْ العذينل   

( سذذٓاٜ   إصذذ اد أْ 1981 ، 228بُذذي ) املٓااذذيفيا الزٕيسذذٕٙ ال ذذعٓدٔٙ  يذذو  

   ٙ ًي اذذتٍ املصذذيد  ال ٕٝ ذذٕٙ للتلذذٓث    ْصهٓنذذ ،إيتذذيج أْ تعاٞذذٙ أْ تذذ اْم ال مٔذذ

بيلدلذذٙ الالتضٔذذٙ أْ أيذذٓاو الليًٝذذيا ال يٕزذذٙ امل ذذااٙ لليف ذذيد أْ الت ذذهو     

ن  ْبٓد بعذ   ، ْص ى تٓاا  الًلياٙ الصخصٕٙ، تتهثل   املخليفيا اردنٕٙ

العيداا الصيٕٙ ال ٕٞٙ لذ ٗ بعذ  العذينل  ، ذذل كلذا ٔ ذيَو   ايتزذيم        

أٔ ٗ أْ أيمل أْبلذ  أْشذع  العذينل  إص املذٓاد     الليًٝيا ال يٕزٙ نٌ خالم 

خياٙ تلا اليٓاو نٌ الليًٝيا ال يٕزٙ الذ  تًتزذل نذٌ العذينل       ،الغمإٝٙ

نذ  صذ ى تًلٕذمل ْتاُذض الٔذ ٗ       ،إص ال مٔٙ بع  استخ انُو دْ اا املٕذيّ 

 بصٓ ٘ بٕ ٘   

بي نذذذياٙ إص كلذذذا لذذذ  أٍ اتصذذذيم أْ تالنذذذا ال مٔذذذٙ املاآخذذذٙ نذذذ   

 مٔٙ اـيى خياٙ الليذٓى سذٓاٜ با ٔزذٙ نايشذ ٘ أْ با ٔزذٙ  ذض نايشذ ٘        ال

نٌ خالم الدْاا أْ الْايٖ أْ السا  امل تخ نٙ   ا ص اد ْا يتيج ٔعتغ 

   ٓ بي نذياٙ إص املصذيذل الًيػذٙ صذٌ الليًٝذيا       ث،نٌ املصذيد  ااينذٙ للتلذ

ا اؿ ا ٔذذذذٙ ال يٕزذذذذٙ املتازٕذذذذٙ يتٕجذذذذٙ االسذذذذتخ اى  ذذذذض الذذذذ يٕق للهعذذذذينال  
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ذملا ل  أٍ التُٓٔٙ  ْ ت ٓٔٙ أْ طا  املٓاد الغمإٝٙ،امل تخ نٙ   إيتيج أ

أْ اسذتخ اى نٕذيّ  ذض نعيؾذٙ   ا صذ اد       ، ض ال لٕهٙ داخل نٓاي  ا يتيج

صذذ ى تذذٓا  شذذالٙ بٕذذ ٘ لصذذ مل املخليفذذيا ميثذذل أ ذذ  املصذذيد     ْْالتصذذًٕ  

 ( Adams and Moss،2000املُهٙ الخ ٛ لتلٓث الغماٜ املًت  )

 امل ااٙ للت هو الغماٖٝ  S . auneus اللصمل صٌ بلتضٔي  

( الًتذذذيٝ  احملصذذذٓم صلُٕذذذي ْ املتعلزذذذٙ بيللصذذذمل صذذذٌ 3ٔٓنذذذ  بذذذ ْم )

ْ    امل ذ  S . aureus بلتضٔذي   تصذض  ااٙ للت ذهو العًزذٓدٗ شذيٝ  اؿذ ْث  

   Coagulaseنٓباذٙ ليذتٔو    S . auneus الًتذيٝ  إص ْبذٓد بلتضٔذي    

الذذ بيج ، ْ، نذذٌ صًٕذذيا ال هآسذذا ،   17٪،  25٪،  25٪،  38٪، 42٪

اليفذذذٓم املذذذ نا ْاللٕذذذا صلذذذٚ الرتتٕذذذم نذذذٌ ْباذذذيا إااذذذي       ْالليذذذٓى ، ْ

الصذذذيٝه  املز نذذذٙ   نلذذذٙ املل نذذذٙ ْبيملزي يذذذٙ ازذذذ  ماذذذ  ْبذذذٓد ييفذذذا    

الالتضٔي بً م نٞٓٔٙ نًخيفاٙ ي ذإًي   صًٕذيا ْباذيا إااذي  الصذيٝه       

،   ذذٍل   ٪13،  ٪28،  ٪28،  ٪38ًذٓ ٘  ٕذم سذجل     املز نٙ بيمل ًٔٙ امل

ْالليذذٓى صلذذٚ الرتتٕذذم    ،نذذٌ ال هآسذذا، ْالذذ بيج، ْالتالبٕذذي، ْاللٕذذا   

  ، ْاؾ ٔ  بيلمذ  أٍ امللٓييا الغمإٝٙ اـه ٙ املتازٕٙ املتهثلذٙ   التهذ  

، التبذذذيدٗ ، الا ذذذلٓٔ  ماذذذ  أيُذذذي سذذذيلاٙ لٓبذذذٓد     نعهذذذٓم التهذذذ  ، ال ز 

 Coagulase (3 )نٓباٙ يتٔو  S. aureus بلتضٔي 

نٓباذذذٙ  يذذذتٔو   S. aureus تٍ ْبذذذٓد بلتضٔذذذي  اذذذ  اؿزٕزذذذٙ ْ

Coagulase   أٗ نًذذت   ذذماٖٝ ٔ بذذ  أسيسذذًي إص صذذ ى تذذٓا  االشذذرتاطيا  

الصذذذيٕٙ الذذذ  ؼذذذ دَي املٓااذذذيفيا الزٕيسذذذٕٙ بيلً ذذذاٙ للعذذذينل    إيتذذذيج      

ْايتصي  العذيداا   ،عينٙظييم نعمل مزياٙ االشرتاطيا الصيٕٙ ال ،ال مٔٙ
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ال ذذذٕٞٙ نثذذذل يزذذذ  اليذذذمل أْ الكٍ أْ الاصذذذق أْ صذذذ ى تاُذذذض الٔذذذ ٗ بعذذذ        

بذذل ْالخاذذ  نذذٌ كلذذا ال ذذهي  للعذذينل  املصذذيب       ،اسذذتخ اى دْ اا املٕذذيّ 

   ٙ  ٕذم إٍ   ،بيلتُيم بُيز التًيفا أْ اؾ ْ  بيلعهل   إصذ اد ْإيتذيج ال مٔذ

ْالتُذيم   ٙ  اؾذ ْ  املًتيفخذ  تٓبذ  بأصذ اد نذخهٙ     S. aureus بلتضٔذي   

 ،اللٓزت  ظييم ذٓيُي نذٌ اليفلذٓ ا الاإعٕذٙ يذٖ اليذمل ْالٔذ ٗ ْاللذيا        

اما ٔ ُل ايتزياي نٌ العينل  إلٖ املًتجيا الغمإٝذٙ خذالم أٗ نذٌ املصذيد      

 أْ العيداا سيبزٙ المذ    

نذٌ نٓايعُذي الاإعٕذٙ إص املًتجذيا        S. aureus إٍ ايتزذيم بلرتٔذي  

لغمإٝٙ ي  ٔ دٗ ؼذ  اللذ ْمل املًيسذاٙ للًهذٓ إص يصذيطُي ْإيتذيج ال ذهٓى        ا

  (1)امل ام للت هو العًزٓدٗ  nterotoxin ال اخلٕٙ

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)Sara and Latta, 1999   
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نتائج أعداد البكترييا الكلية يف كل من املكونات الغذائية لوجبات  صـ( ملخ 2جدول ) 

 ورةن مكة املكزمة واملدينة املنكل م إفطار الصائنني يف

امللٍٓ 

 الغماٖٝ

 أص اد الالتضٔي الللٕٙ / بو

 امل ٔذذذذذًٙ املذذذذًٓ ٘ نلذذذذذذٙ امللذذذذ نٙ

 2798 – 988 15888 – 1828 ااض٘ الليو

 898 – 18 7888 – 478 دبيج

 618 – 48 1688 – 248 ؿٓى

 758 -38 848 – 78 إ 

 248 – 48 388 – 88 نعهٓم الته 

 558 – 68 ذذ زالبٕي

 ذذ 18588 – 1488 آم ن نا

 618 – 38 638 – 48 ذٕا

 58 – 18 138 – 48 أ ز

 48 – 18 38 – 18 زبيدٗ

   

 38 –ايف   28 – 18 ب لٓٔ 
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 (  ملخص نتائج الكشف عن األدلة البكتريية وبكترييا التسنه الغذائي 3جدول ) 

 

امللٓييا 

 الغمإٝٙ

 العًٕيا املٓباذذذذٙ ( ٪اٖٝ ) الدلٙ الالتضٔٙ ْبلتضٔي الت هو الغم

 امل ًٔذذذذذٙ املًذذذذذذٓ ٘ نلذذذذذٙ املل نذذذذذٙ

Coli 
forms 

E. 
coli 

S.faecalis 
S . 

aureu 
Coliform 

E. 
coli 

S. 
faecali 

S . 
aureu 

ااض٘ 

 الليو
75 58 42 42 68 68 68 68 

 28 48 48 48 38 78 78 188 دبيج

 13 38 38 38 25 38 58 75 ؿٓى

 ايف  ايف  ايف  38 ايف  ايف  ايف  48 إ 

نعهٓم 

 الته 
 ايف  ايف  ايف  ايف  ايف  ايف  ايف  ايف 

 28 38 38 38     زالبٕي

آم 

 ن نا
38 38 25 25     

 28 38 38 38 17 17 33 33 ذٕا

 ايف  ايف  ايف  ايف  ايف  ايف  ايف  ايف  أ ز

 ايف  ايف  ايف  ايف  ايف  ايف  ايف  ايف  زبيدٗ

 ايف  ايف  ايف  ايف  ايف   ايف ايف  ايف  ب لٓٔ 
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 اـالاٙ ْاالستًتيج 

( ٔتاذذ  نذذٌ الًي ٕذذٙ   1نذذٌ خذذالم الًتذذيٝ  الذذ  مت ص نذذُي   بذذ ْم )   

الغمإٝذذٙ  أٍ ْباذذيا إااذذي  الصذذيٝه  املز نذذٙ نذذٌ املذذغاا اـضٔذذٙ املختليفذذٙ  

    ٙ ْذذملا ا تيفذيو   ، (1)إٕتا إص د بٙ ذذاض٘ بتلينذل امللٓيذيا الغمإٝذ

د بذذٙ تتًيسذذم نذذ  ا تٕيبذذيا الصذذيٝه   أنذذي نذذٌ يي ٕذذٙ  يٕهُذذي الغمإٝذذٙ إص 

اؾٓد٘ الالرتٔٓلٓبٕٙ ْال  تعلا اؾذٓد٘ الصذيٕٙ ْسذالنٙ الغذماٜ اتيذِ      

نذذذٌ  ٪58( أٍ  3،  2)   لاؾذذذ ْٔتاذذذ  نذذذٌ الًتذذذيٝ  الذذذ  مت ص نذذذُي     

امللٓيذذيا الغمإٝذذٙ للٓباذذيا الغمإٝذذٙ ْاملز نذذٙ  ااذذي  الصذذيٝه  ماذذ         

دلذذٙ الالتضٔذذٙ الغازٔذذٙ ال الذذٙ صلذذٚ ا تهذذيالا التلذذٓث  إهيبٕتُذذي لٓبذذٓد ال

امله ض بً م نٞٓٔٙ تائً  بتائٌ يذٓو امللذٍٓ الغذماٖٝ ْت اْ ذ  صهٓنذًي      

ْطازًي للهٓاايفيا الزٕيسٕٙ ال عٓدٔٙ اتٍ العًٕيا الغمإٝٙ  ٪78 -38ب   

املٓباذذٙ لٓبذذٓد أدلذذٙ التلذذٓث الذذغازٗ تعتذذغ  ذذض نايبزذذٙ ؿذذ ْد املٓااذذيفيا      

(  ْمذذي 1998ٕيسذذٕٙ املٕل ْبٕٓلٓبٕذذٙ )املٓااذذيفيا الزٕيسذذٕٙ ال ذذعٓدٔٙ     الز

 .Sنٌ ييفا العًٕيا لٓبٓد بلتضٔي  ٪ 42 – 13هيبٕٙ إٔ ذ  َما االػيّ 

aureus   نٓباذذذٙ  يذذذتٔوcoagulase  بي نذذذياٙ إص ا تيفذذذيو  ،(3)بذذذ ْم

 ( 2الص اد الللٕٙ للالتضٔي   نعلو َمّ امللٓييا الغمإٝٙ )ب ْم

ٙ   هذذٌ املال ذذن ا ات ذذيو نذذ ٛ احملتذذٓٛ   ;نذذٌ خذذالم يتذذيٝ  َذذمّ ال  اسذذ

املز نذٙ  ااذي  الصذيٝه        الالتضٗ لعًٕيا الٓبايا الغمإٝٙ املختليفٙ

 ،(2)بذ ْم   ذذل نذٌ املذ ًٔت  املز سذت  نلذٙ املل نذٙ ْامل ًٔذٙ املًذٓ ٘        

بصذذ مل الًلذذ  صذذٌ ا تيفذذيو أْ انيفذذيض   ن ذذتٓٛ الصذذ اد الللٕذذٙ  ْللذذٌ 

                                                 
   (2884صٓٔاٙ )( 1)
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اتٍ َما ا ت ذيو ٔصذض بيلاذ ْ ٘ إص ْبذٓد اختالاذيا بَٓ ٔذٙ        ،ٔيللالتض

  ط   إص اد ْإيتيج الٓبايا الغمإٝٙ ْاملز نذٙ للصذيٝه  نذٌ ياذل الاذ اد      

أٍ نذ ٛ  بصذٓ ٘ صينذٙ   أْ امل س يا اـضٔٙ املختليفٙ  ذهي أيِ نٌ املال ن ْ

صذيٝه     الٓبايا الغمإٝٙ املز نذٙ  ااذي  ال   احملتٓٛ الالتضٗ لعًٕيا

الٓباذيا الغمإٝذٙ    ن ٛ احملتذٓٛ الالذتضٗ لعًٕذيا   امل ًٔٙ املًٓ ٘  أيل صٌ 

ٙ  املز نذذٙ  ااذذي  الصذذيٝه      ص أٍ ي ذذاٙ إْكلذذا ٔ بذذ    ;نلذذٙ املل نذذ

الصيٕٙ   املايب  ْاملايصو ْني    لهُهي   امل ًٔٙ  االشرتاطياق ٕتاا

  (1)املًٓ ٘ أصلٚ مي َٖ صلٕٙ مبلٙ املل نٙ

ّ الصذذٓ ٘ ا مجيلٕذذٙ صذذٌ أَذذو يتذذيٝ  ال  اسذذٙ ٔتاذذ  أٍ املصذذللٙ     ْبُذذم

تلهٌ بصٓ ٘ أسيسٕٙ   ص ى تٓاا  االشرتاطيا الصيٕٙ اـياٙ مبصيي  

(  1981 ،228ال مٔذذٙ ْالعذذينل  بُذذي ) املٓااذذيفيا الزٕيسذذٕٙ ال ذذعٓدٔٙ  يذذو  

ص ى تاإذق االشذرتاطيا املزذ  ٘ اـياذٙ بيلتعاٞذٙ أْ التخذتٌٔ أْ        إنياٙ إص

ا َهيم أْ الزصٓ    تاإق املعينالا اؿ ا ٔٙ أْ  ، بييمالت اْم أْ الًزل

املعذذينالا الخذذ ٛ الاذذ ْ ٔٙ امل ذذتخ نٙ   إيتذذيج الغذذماٜ   ْٔعتذذغ الذذتيلو  

امل ته  للياٙ َمّ العٓانل فتهعٙ ال إل النثل لتيزٕق سذالنٙ  ْال يٕق 

ٖٝ خيلًٕي نذٌ أٗ صٓانذل   ٔعذ أٍ ٔلٍٓ املًت  الغماْ ،الغماٜ مبعًيّ اللينل

تيزٕذق كلذا بصذذٓ ٘   لٔتالذم  ْ ،نذي ٘ ت ذام أٗ كذيط  لاي ذيٍ امل ذتُلا     

ٚ ن ْ ٔٙ تٓاض نصذ ا   هذم أٍ ٔلٓيذٓا صلذٚ د أذٙ ذينلذٙ      ْال مٔذٙ    صلذ

 ،ب ْ َو املُو املًٓط إلُٕو    تاإق املعئض الزٕيسٕٙ ْاالشرتاطيا املز  ٘

ٙ اذذذذذذذيٕٙ نًيسذذذذذذذاٙ ْذذذذذذذذملا تذذذذذذذٓاض صهيلذذذذذذذٙ ن  بذذذذذذذٙ ْنثزيفذذذذذذذٙ مزياذذذذذذذ

(Chartered،2000   ) 

                                                 
 َذ(  1427نصيط،)( 1)
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 التٓإذيا

 :  أْا  ال  اسٙ مبي ٔلٖ 

بي ش امل صلٚ إيتيج ْتٓزٔ  الٓباذيا الغمإٝذٙ املعذ ٘     ني ٙ  ن ْ ٘ يٕيى ب1ُ

ْ تلذذٍٓ اذذي الصذذال ٕٙ   نذذً  التصذذي ٔ  الالزنذذٙ    ، ااذذي  الصذذيٝه 

صٕذذٙ لله س ذذيا اـضٔذذٙ ْأَذذل اـذذض الذذ ا ا    تزذذ ٔو ْباذذيا مجي      

تيفيدٔذذذذذًي للعصذذذذذٓإٝٙ   ; ااذذذذذي  الصذذذذذيٝه    شذذذذذُ   ناذذذذذيٍ املاذذذذذي ا   

ْػذذ   ا شذذيد٘ بيلذذ ْ  ال اٝذذ   ْاملهٕذذت للجًذذٙ ال ذذزئٙ ْ       ،ْاالزدْابٕذذٙ

   ال ايد٘ مبلٙ املل نٙ

  تآٔ  لٓاٝ  االشذرتاطيا الصذيٕٙ للهًصذاا التذٚ تزذٓى بتصذ اد الٓباذيا        2

الخذذذ ٛ يا اؾهيصٕذذذٙ أْ الٓباذذذ ،الغمإٝذذذٙ اـياذذذٙ بتااذذذي  الصذذذيٝه   

 اؿجيج أْاملعته ٌٔ  بتغمٔٙاـياٙ 

  إلتاى املًصاا التٚ تزٓى بتصذ اد الٓباذيا الغمإٝذٙ بيلتعييذ  نذ  كتذغاا       3

ٙ  ; لتزٕٕو تذٓاا  اال ن اياٙ اؾٓد٘ الًٓصٕٙ َْذٓ اؾييذم    ،شذرتاطيا الصذيٕ

 ّ الٓبايا  مالَو ْالخا  صلٚ ن تُلا َ

بًزل ْتٓزٔ  الٓبايا الغمإٝذٙ ؼذ       تصجٕ  تأسٕا ش ذيا نتخصص4ٙ

ْكلذا بُذ مل اؿذ  نذٌ ا ذيد الٓباذيا الغمإٝذٙ         ;ل ْمل ايٕٙ ْسذلٕهٙ 

 املز نٙ الًيػٙ صٌ صهلٕيا الًزل ْالتٓزٔ  

  أَهٕٙ التً ٕق بذ  امل س ذيا اـضٔذٙ املختليفذٙ بُذ مل تٓ ٕذ  امللٓيذيا        5

 ٕذم  ، يْذملا تٓ ٕ  نٓاي  إيتيبُذ  ،الغمإٝٙ لٓباٙ إااي  الصيٝه 

 ٔلٚ : ٕٙ أَ ااًي ص ٘ تتهثل إهيؼزق َمّ التٓا



                اسات المدينة المنورةمجلة مركز بحوث ودر                                                                              
 

 

    111 

)أ( سذذُٓلٙ الذذتيلو   ؼزٕذذق املعذذئض الزٕيسذذٕٙ الالزنذذٙ ؾذذٓد٘ إيتذذيج      

 الٓبايا الغمإٝٙ ْإ ليى ال ييبٙ الغمإٝٙ صلٚ إيتيج َمّ الٓبايا 

 )م( سُٓلٙ تٓ ٕ  ْإب اٜ التزٕٕو املخغٗ للٓباٙ الغمإٝٙ  

د٘ الغم إلغذذيٜ التاذذئٌ)ج(  ٕٝذٙذ ْاملٕل ْبٕذٙذ للٓباذذيا الغمإٝذٙذ املز نذٙذ ا  اؾذٓذ

ٖ   ، ااذذذي  الصذذذيٝه  ٖن  ملتًذذذيْل ٖن ْيلذذذين َذذذمّ  َْذذذما لذذِذ نذذذ دْدن ييف ذذذ

  ٕم إيِ  ميً  التتا و صلٚ ْباٙ  مإٝٙ دٍْ  ضَي   ،الٓبايا

  ت تٕم دْ اا ت  ٔإٙ ْتثزٕيفٕٙ ايٕٙ ملص   ال مٔٙ ْالعينل    إص اد 6

ْكلذذا ؼذذ  إشذذ امل اؾُذذيا     ،ٓزٔذذ  ْباذذيا إااذذي  الصذذيٝه    ْإيتذذيج ْت

 ال ةٕٙ امل ٞٓلٙ 

زو إُذي            7 ٗ تٓذ م امل ذج  اؿذ اى ْ امل ذج  الًآذ ؽصٕص أنذيذٌ قذ د٘  ٓذ

صلٚ زٔيد٘ ال اياٙ الصيٕٙ أمًيٜ تٓزٔذ  ْ تًذيْم َذمّ     لله يص ٘الٓبايا الغمإٝٙ 

 ؿ ى احملٕاٙ صلٚ احمليالٙ صلٚ يلياٙ سي يا اْلله يص ٘  ،الٓبايا

  أَهٕذذذذذذذٙ إبذذذذذذذ اٜ عذذذذذذذم صلهذذذذذذذٖ ل  اسذذذذذذذٙ العاليذذذذذذذٙ بذذذذذذذ  اؾذذذذذذذٓد٘     8

يتيج َذمّ  إاملٕل ْبٕٙ)الصيٕٙ( لٓبايا إااي  الصيٝه  ْنص   إص اد ْ

ْكلذذا بُذذ مل تزٕذذٕو االشذذرتاطيا الصذذيٕٙ الٓابذذم تٓا َذذي       ;الٓباذذيا

 املًصاا املًتجٙ لٓبايا إااي  الصيٝه     

 امل اب 

 بٕٙأْاًل:امل اب  الع 

اا   (  تزٕذذذه1427ب ذذذيى بذذٌذ   ذذذ  بذذٌذ   ذذٌذ )     ،نصذذذيط - ٕو نذذذ ٛ تذذٓذ

شذذرتاطيا الصذذيٕٙ ْالنذذيٍ الغذذماٖٝ  مبًصذذاا ْناذذيصو نلذٙذ املل نذٙذ     اال

ْامل ًٔذٙذ املًذٓذ ٘  نعُذذ  خذذيدى اؿذذ ن  الصذذ ٔيف  لعذذيث اؿذذ  ) عذذم  ذذض    

 نًصٓ ( 
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(  الص ْط الصذيٕٙ    1981) 228املٓاايفٙ الزٕيسٕٙ ال عٓدٔٙ  يو  -

 ال مٔٙ ْ العينل  بُي  املهللٙ الع بٕٙ ال عٓدٔٙ  نصيي 

(  الاذذذذذذذذ   1988) 514املٓااذذذذذذذذيفٙ الزٕيسذذذذذذذذٕٙ ال ذذذذذذذذعٓدٔٙ  يذذذذذذذذو  -

اؾذذذذذذذذذتٜ الْم: ػٕذذذذذذذذذت  ،ختاذذذذذذذذذي اا ال مٔذذذذذذذذذٙاملٕل بٕٓلٓبٕذذذذذذذذذٙ ال

 ل عٓدٔٙ االعًٕيا املهللٙ الع بٕٙ 

(  الاذذذذذذذذ   1996) 183املٓااذذذذذذذذيفٙ الزٕيسذذذذذذذذٕٙ ال ذذذذذذذذعٓدٔٙ  يذذذذذذذذو  -

لليٓى ْالزص ٔيا ْنًتجيتُذي  املهللذٙ الع بٕذٙ    املٕل بٕٓلٓبٕٙ ليفيص ا

 ال عٓدٔٙ 

ْاملٓاايفٙ الزٕيسذٕٙ اـلٕجٕذٙ    568املٓاايفٙ الزٕيسٕٙ ال عٓدٔٙ  يو  -

(  إ شذذذيداا صينذذذٙ لتجُٕذذذت التخيفٕيفذذذيا للاذذذ   املٕل بٕٓلٓبٕذذذٙ  1994)

 املهللٙ الع بٕٙ ل عٓدٔٙ 

ٙ ال ذذذذعٓدٔٙ  يذذذذو  - بٖ(  1994) 755املٓااذذذذيفٙ الزٕيسذذذٕذ  _ نٕل ْبٕٓلذذذٓذ

 .ط ٔزٙ الع د االذث  ا تهياًل -اللٓلٕيفٓ ى  إ شيداا صينٙ لع  بلتضٔي

 -نٕل ْبٕٓلٓبٖ (  1994) 757املٓاايفٙ الزٕيسٕٙ ال عٓدٔٙ  يو  -

ط ٔزٙ ص  امل تعه اا صً  د بٙ  -ال يٕزٙ  إ شيداا صينٙ لع  ال ٕيٜ

 .ْى 38  ا ٘ 

 -لٓبٖ نٕل ْبٕٓ(  1995) 955املٓاايفٙ الزٕيسٕٙ ال عٓدٔٙ  يو  -

العًزٓدٔٙ المَإٙ ) استيفٕلٓ ذٓذا   شيداا صينٙ لع  امللٓ ااإ

 . ط ٔزٙ ص  امل تعه اا -أْ ٔا ( 

(  اؿ ْد املٕل بٕٓلٓبٕٙ 1998) 1556املٓاايفٙ الزٕيسٕٙ ال عٓدٔٙ  يو  -

 لل ل  ْ املٓاد الغمإٝٙ ) اؾتٜ الْم(  املهللٙ الع بٕٙ ال عٓدٔٙ 

إا الٓباذيا الغمإٝذٙ  الًصذ     ( ؽ2884صصيى بٌ   ٌ )،صٓٔاٙ -

 بينعٙ امللا سعٓد  ،العلهٖ ْاملايب 
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(  املعئ  ال ْلٕٙ ملٕيّ الص م  امللتذم  1981نًلهٙ الصيٙ العيملٕٙ ) -

 نص     ،ا سلً  ٔٙ ،ا يلٕهٖ لص   الاي  البٕ  املتٓسا
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