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 الخالصة
شملت الخیار والخس والبصل والكرفس  خضراوات السلطة أنواعثالثمائة واثنان من  تجمع

بكتریا  أعدادتم فحص محتواھا من و، لمحافظة صالح الدین المحلیة األسواقوالفلفل والطماطة من 
بكتریا  أنواعت لمعرفة محتواھا من االعفان كما حلل وأعدادالقولون الكلیة وبكتریا القولون البرازیة 

 األحیاءمن الخضراوات تم دراسة فعل ھایبوكلورایت الصودیوم على محتوى نماذج  .السالمونیال
بكتریا  أعدادتبین من النتائج بان  .دقیقة ١٥و ١٠و  ٥ھا مع التحریك لفترات غمرعند  أعالهالمجھریة 

 أما، غم من الخیار/خلیة  ٨ ١٠×  ٤.٢ إلىطماطة في ال ٥ ١٠×  ٢.٨القولون الكلیة تراوحت مابین 
 ١٠×  ٢.٩ إلىفي الطماطة غم /خلیة ٣ ١٠×  ١.١ون البرازیة فقد تراوحت من بكتریا القول أعداد

 ٦ ١٠×  ٣.٤ إلىفي الخیار غم /خلیة ٥ ١٠×  ١.٣غم في الخس وتراوحت االعفان من /خلیة٦
كل من الطماطة والبصل  نسب من نماذج مونیال فيبكتریا السال أنواعوقد وجدت . في الخسغم /خلیة

%  ٢٢.٧و  ١٣.٨و  ٨.٣و  ٧.٤و  ٦.٥و  ٤.١ تراوحت مابینوالكرفس  الخسووالخیار والفلفل 
 أعدادخفض  إلىدقائق  ٥نماذج الخضراوات في محلول الھایبوكلورایت لمدة  غمر أدى .على التوالي

غم في الخس بینما تواجدت بكتریا /خلیة١٢٠وطماطة في ال ١٧تراوحت من  إذبكتریا القولون الكلیة 
غم على /خلیة١٤و  ١٢و  ١٠فقط في نماذج كل من الخس والكرفس والخیار بأعداد  القولون البرازیة

الھایبوكلورایت محلول  وعندما استخدم .غم على التوالي/خلیة١٠و  ١٢و  ١٣ بأعدادالتوالي واالعفان 
لم  إذنماذج الخضراوات  األحیاء المجھریة في أعدادخفاض الحاد في االن فأنھ سبب في دقائق ١٠لمدة 

من  ٣و ٤و من بكتریا القولون الكلیة ١٨و  ٢٢ أصبحتحیث كل من الخس والكرفس  في إالتتواجد 
النماذج في محلول  ترك وعند. غم من االعفان على التوالي/خلیة٤و  ٦بكتریا القولون البرازیة و

  .المجھریة الملوثة لھا األحیاء أنواعمن كافة تماما خلت  ھادقیقة  فان ١٥الھایبوكلورایت لفترة 
  

  المقدمة 
في  األساسیةصر اعنتعتبر احد البالغة كونھا  أھمیةوالخضراوات الطازجة ذات  الفواكھ دتع

في الكامل  اإللمامالسیما بعد  األخیرةفي السنوات % ٢٠من  ألكثر استھالكھا وقد ازداد. اإلنسانغذاء 
القلب وداء السكري وارتفاع ضغط  وأمراضسرطانات العصر كال أمراض دورھا في الحد والوقایة من

 نتیجة للعملیات الزراعیة التيالمجھریة  باألحیاءھذه الخضراوات تتلوث  ).١٩٨٠، ICMSF( الدم
وآخرون  Rosas(كالسقي تعقب نمو المحصولالتي  أوتجري على المحصول كالتسمید العضوي 

التداول او التغلیف او الجني او او خالل عملیات  )١٩٩٧،  Pellو  ١٩٨٦ وآخرون Hoو ١٩٨٤
المرضیة الملوثة لم یكن أي منھا ذا امراضیة النسجة المحصول الحامل  البكتریاالتسویق وان 

نتیجة لعملیات التلوث ھذه فان  ).١٩٨٩ وآخرون Berrangو   ١٩٧٧ وآخرون Bolin(لھا
 المرضیة المعویة البكتریاالسیما المرضیة،  البكتریاجة تصبح كناقل للكثیر من الطازالخضراوات 

)Ibrahim ،و  ١٩٩٦Tauxe یمكن ان یكون  بةران العوامل الموسمیة ونوع التو .)١٩٩٧ وآخرون
 خضراواتفي انواع ال Salmonellaو   E.coliلھا تاثیر مباشر في تواجد وحیویة انواع البكتریا 

)Lau Zibilske    وWeaver  ،و ١٩٧٨ Ingham ،و ٢٠٠١Solomon وقد  .)٢٠٠٢ وآخرون
 Centers for Disease Control and(ذكر مركز السیطرة والحد من االمراض في امریكا 

Prevention (بأن اعداد الحاالت المرضیة المنقولة عن طریق الفواكة والخضراوات قد تضاعفت 
م وتضاعفت ثانیة في ١٩٨٧-٧٣مابین االعوام  بات السریعةبسبب زیادة االقبال على تناول الوج

كما تعتبر المطاعم من  .)١٩٩٩ وآخرون Meadو١٩٩٧ وآخرون Bean(م ١٩٩٢-٨٨االعوام 
  لخضراوات قبل االستھالك فقد وجدتالمھمة في زیادة التلوث عن طریق تداول ا مصادرال

  

  ١/١٢/٢٠٠٧وقبولھ  ٢٣/٩/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
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 ).٢٠٠٣و١٩٩٦ ،CNNو١٩٩٩،  CDC( من حاالت التسمم باالغذیة المتناولة بھذه الطریقة  الكثیر
من الحمولة المایكروبیة للخضراوات في حالة استخدامھا  الحدتتباین المعقمات في مدى تأثیرھا في 

 بان استخدام محلول الھایبوكلورایت )٢٠٠٠( وآخرون Sapersفقد وجد  اعتمادا على عوامل متعددة
اما . من التلوث الحاصل في ثمار التفاح المغسولة بھ % ٩٩-٩٠قد ازال  دقیقة ١٠ولفترة % ٣بتركیز 

 ( %٩٩.٩نسبة من التلوث وصلت الى  ازالھا بأستخدام بیروكسید الھیدروجین فأنھ قد مرفي حالة غ
Annousع ھو بیان مدى التلوث من االنوا فان الھدف من الدراسة من ھذاو). ٢٠٠١ وآخرون

، فضال عن بیان السلطات اعداد  المایكروبیة  المختلفة الحاصل في الخضراوات االكثر استعماال في
مدى كفاءة ھایبوكلوراید الصودیوم في الحد او التخلص من االنواع المایكروبیة في بعض انواع 

  .الخضراوات
  

  ھوطرائق البحث مواد
ة الفلفل والطماطوالكرفس وبصل الوالخس و الخیارالخضراوات التالیة  تم جمع عینات

في محافظة صالح  من االسواق المحلیة على التوالي، ٥٠و  ٤٩و  ٥٠و  ٤٩و  ٥١و  ٥٣وبأعداد 
مباشرة في الثالجة  ھاحفظوتم  في اكیاس من البولي اثیلین المعقمة لنقلھا الى المختبر تحفظو، نیالد

مل یحتوي ١٠٠اضیف الى فالسك حجم غم من كل نموذج و ١٠تم وزن . لحین االستخدام مْ ٤على 
الذي تم تعقیمھ بأستخدام ) Oxoid(المحضر حسب تعلیمات الشركة المصنعة  مل من الببتون٩٠على 

دقائق تم  ١٠وبعد التحریك لمدة . ١-١٠دقیقة للحصول على تخفیف  ٢٠لمدة  ◌ْ م ١٢١الموصدة على 
  :االحیاء المجھریة التالیة دیر اعدادوتق وقد تم التحري.اكمال التخافیف حسب الحاجة لكل نموذج

على درجة  )MacConkey Agar )Oxoidالتي تم تنمیتھا على وسط  بكتریا القولون الكلیة -١
  Agarكذلك بكتریا القولون البرازیة التي نمیت مباشرة على وسط  .ساعة ٢٤لمدة  ◌ْ م ٣٧حرارة 

Eosin Methelyne Blue )EMB ()Oxoid ( ساعة وقدرت  ٢٤لمدة  ◌ْ م ٤٤.٥وتم النحضین على
 ).١٩٨٤( ، AOACاالعداد الكلیة لھا وكما في 

تم  )Brilliant green agar )Oxoidبعد التلقیح على وسط  Salmonellaبكتریا السالمونیال  -٢
 ).١٩٩٤( وآخرون Noel كما جاء فيو )Bismuth Sulfite Agar )Oxoidالعزل على وسط 

مللتر من كل من التخفیفین االخیرین وتلقیحھا بطریقة  ١االعفان بعد ان تم تلقیح  -٣
و  Malt Extract Agarو  Potato Dextrose Agarعلى كل من اوساط ) Spreading(النشر

Zapadox Agar  وSaboroued Agar  وجمیعھا مجھزه من شركة)Oxoid ( التحضین على تم
 وآخرون Washingtonكما جاء في التعرف على انواع االعفان بعدھا تم . ایام ٧-٥لمدة  Oم ٢٨

)٢٠٠٦.( 
في  ٣و ٢و ١والتحري عن انواع االحیاء المجھریة في الفقرات وتم اعادة نفس العمل في تحضیر 

من  %٢محلول في دقیقة  ١٥و  ١٠و  ٥النماذج اعاله بعد غمرھا مع التحریك المستمر لفترات 
  .ھایبوكلورایت الصودیوم

  
  النتائج والمناقشة

كل الخضراوات لالكلیة لبكتریا القولون واعداد بكتریا القولون البرازیة في نماذج د عدااالان 
تبین من  اذ . ) ١(صل والكرفس والفلفل والطماطة تم توضیحھا في الجدول من الخیار والخس والب

 الى في نماذج الطماطة غم /خلیة ٥ ١٠×  ٢.٨من   ھااعداد تراوحت بكتریا القولون الكلیة النتائج بان 
 ١٠×  ١.١من   اعداد بكتریا القولون البرازیة تراوحت بینما  .غم في نماذج الخیار/خلیة ٨ ١٠×  ٤.٢

  .غم في نماذج الخس/خلیة ٦ ١٠×  ٢.٩غم في نماذج الطماطة الى /خلیة ٣
فقد كانت . )١(اما اعداد االعفان الكلیة في نماذج الخضـراوات المدروسة التي وضحھا الشكل 

على  ٦ ١٠×  ٢و  ٥ ١٠×  ١.٤  ٦ ١٠×  ١.٨و   ٦ ١٠×  ٢.٢و  ٦ ١٠× ٣.٤و  ٥ ١٠× ١.٣
فقد توضحت النسب المئویة ألنواع كل من اجناس األعفان  .)٢(ومن مالحظة الشكل  .التوالي

Aspergillus spp    وPenicillium spp      وAlternaria spp   و spp Fusarium  و 
Cladosporium spp تبین من النتائج بأن ھناك سیادة لجنس . ضراواتفي نماذج الخAspergillus 

spp    )في نماذج الخیار تلتھا انواع االعفان من اجناس %) ٥٩Penicillium spp      و
Alternaria spp   و spp Fusarium   وCladosporium spp  ٥و  ٦و  ٧و  ٢٣التي كانت  %
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ولكن بنسبة   Aspergillus sppسادت انواع جنس كذلك الحال في عینات الخس حیث. على التوالي
و  spp Fusarium و   Alternaria sppو  Penicillium sppتلتھا االنواع من االجناس%  ٥٠

Cladosporium spp  على التوالي%  ٥و  ٧و  ١١و  ٢٧بالنسب.  
  

  في نماذج الخضراوات  غم/خلیة االعداد الكلیة لبكتریا القولون وبكتریا القولون البرازیة ):١( الجدول
  اعداد بكتریا القولون البرازیة  اعداد بكتریا القولون الكلیة  نوع النموذج

  غم/ةرییبكتخلیة 
  ٥ ١٠×  ٣.٣  ٨ ١٠×  ٤.٢  خیار
  ٦ ١٠×  ٢.٩  ٨ ١٠×  ٣.٨  خس
  ٤ ١٠×  ١.٣  ٥ ١٠×  ٣.١  بصل
  ٤ ١٠×  ١.٨  ٧ ١٠×  ٢.٣  كرفس
  ٤ ١٠×  ٢.٥  ٦ ١٠×  ٣.٧  فلفل

  ٣ ١٠×  ١.١  ٥ ١٠×  ٢.٨  طماطة
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  .في نماذج الخضراواتغم /خلیة االعداد الكلیة لالعفان ):١(الشكل 
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خيار خس بصل  كرفس فلفل طماطة
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  .النسبة المئویة النواع االعفان  في نماذج الخضراوات ):٢(الشكل 

 ھالتي وصلت نسبت  Penicillium sppاما في نماذج البصل فقد كانت السیادة النواع جنس 
 sppو  Cladosporium sppو     Aspergillus sppتلتھ االنواع من اجناس % ٤٢الى 

Fusarium   وAlternaria spp    اما بالنسبة الى .على التوالي ٢و  ١٠و  ١٥و  ٣١بالنسب المئویة
تلتھا انواع %  ٦٢ وبنسبةمرتفعة     Aspergillus sppنماذج الكرفس فقد كانت نسبة انواع جنس 

ثم %  ١٣التي كانت لكل منھما  Cladosporium sppو   Penicillium sppاالجناس لكل من 
وكانت حالة السیادة متشابھة في %.  ٣   spp Fusariumو %  ٩   Alternaria sppانواع جنس 

االنواع من وتلتھ %  ٤٣التي كانت نسبة انواعة     Aspergillus sppنماذج الفلفل النواع جنس 
و   Alternaria sppوتساوت نسبتي كل من انواع جنسي %  ٢٨    Penicillium sppجنس 

Cladosporium spp  وبلغت نسبة انواع جنس العفن   % ١٢التي كانت spp Fusarium  ٥  .%
 Penicilliumو    Aspergillus sppاما في نماذج الطماطة فقد تدرجت نسبة انواع كل من اجناس 

spp      وAlternaria spp   و spp Fusarium   وCladosporium spp  و  ٣٦و  ٣٩اذ كانت
  .على التوالي%  ٢و  ٤و  ١٩

تبین بان اعلى في نماذج الخضراوات المدروسة اذ اعداد بكتریا السالمونیال  )٣(وضح الشكل
لسالونیال ھي ة لوجود بكتریا انسبة من نماذج الخضراوات التي اظھرت فحوصاتھا نتائج موجب

من نماذج الكرفس وتلتھا نسب من النماذج لكل من الخس والفلفل والخیار والبصل % ٢٢.٧
  . على التوالي % ٤.١و  ٦.٥و  ٧.٤و  ٨.٣و  ١٣.٨والطماطة التي كانت 
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  .كتریا السالمونیالالتي احتوت على انواع من ب الخضراوات نماذج لالنسبة المئویة  ):٣(الشكل 

لمدة  فیھ نماذج الخضراوات غمروبعد المعقم ھایبوكلورایت الصودیوم وعند استخدام محلول 
فضال ، نیال بشكل تام وبكتریا السالم اعدادالتخلص من  في فقد سببت ھذه العملیة مع التحریك دقائق ٥

البرازیة واعداد االعفان في نماذج خفض االعداد الكلیة لبكتریا القولون واعداد بكتریا القولون  عن 
  .)٤(لخضراوات المدروسة وكما وضحھا الشكل ا

اذ تبین من النتائج بان اكثر اعداد بكتریا القولون قد تواجدت في نماذج الخس وتلتھا في الخیار 
غم على /خلیة١٠و ١٧و ٢٣و ٦٥و ٩٠و ١٢٠والكرفس والفلفل والطماطة والبصل التي كانت 

اما اعداد بكتریا القولون البرازیة فقد تواجدت في كل من نماذج الكرفس والخیار والخس . التوالي
وتماثلت معھا . غم على التوالي ولم تتواجد في نماذج الخضراوات االخرى/خلیة١٠و ١٢و ١٤باعداد 

غم /مستعمرة١٠باعداد غم وفي الخس والخیار /خلیة١٢اعداد االعفان التي تواجدت في الكرفس باعداد 
  .لكل منھما ولم تتواجد في نماذج الخضراوات االخرى

دقائق مع التحریك ایضا فأن اعداد كل  ١٠ة غمر الخضراوات لتصبح مداما عندما ازدادت 
من بكتریا القولون الكلیة واعداد بكتریا القولون البرازیة واالعفان قد انخفضت بشكل حاد وكما 

بینت النتائج بان بكتریا القولون تواجدت فقط في نماذج الخس والكرفس اذ . )٥(وضحھا الشكل 
غم على التوالي ولم تتواجد في نماذج الخضراوت االخرى وتواجدت ایضا في /خلیة١٨و ٢٢وباعداد 

غم على التوالي واالعفان /خلیة٣و ٤نماذج كل من الخس والكرفس بكتریا القولون البرازیة  وباعداد 
غم على التوالي ولم تتواجد ایضا بكتریا القولون البرازیة واالعفان في نماذج /یةخل ٤و ٦باعداد 

دقیقة مع  ١٥وعندما استمرت فترة الغمر لنماذج الخضراوات لتصل الى . الخضراوات االخرى
التحریك فان النتائج بینت بانھ لم یحصل أي نمو لكل من بكتریا القولون وبكتریا القولون البرازیة 

  .ن في جمیع نماذج الخضراوات قید الدراسةواالعفا
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االع횵횵횵داد الكلی횵횵횵ة لبكتری횵횵횵ا القول횵횵횵ون وبكتری횵횵횵ا القول횵횵횵ون البرازی횵횵횵ة واالعف횵횵횵ان بع횵횵횵د غم횵횵횵ر نم횵횵횵اذج  ):٤(الش횵횵횵كل
  .دقائق ٥ودیوم لفترة الخضراوات في محلول  ھایبوكلورایت الص
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نم횵횵횵اذج  غم횵횵횵راالع횵횵횵داد الكلی횵횵횵ة لبكتری횵횵횵ا القول횵횵횵ون وبكتری횵횵횵ا القول횵횵횵ون البرازی횵횵횵ة واالعف횵횵횵ان بع횵횵횵د  ):٥(الش횵횵횵كل 
  .قائقد ١٠محلول ھایبوكلورایت الصودیوم لفترة الخضراوات في  

وآخرون  Saddikو )١٩٧١( Borderو Geldreich اتفقت النتائج مع ماذكره كل من
الخضراوات التي  الذین ذكروا بان )٢٠٠٢( وآخرون Solomonو  )١٩٩٦( Ibrahimو  )١٩٨٥(

تستخدم كسلطات كانت ملوثة في الغالب بأنواع من بكتریا القولون الكلیة والقولون البرازیة 
بكتریا القولون وبكتریا القولون البرازیة واالعفان  نالمرتفعة م األعداد إن. لستریاوالسالمونیال وال

وتواجد بكتریا السالمونیال في نسب مختلفة من نماذج الخضراوات وخاصة في نماذج الخس والكرفس 
فر نو أنلالوراق والى وجود الطیات الورقیة التي یمكن  المساحة السطحیة الواسعة إلىیعود  أنیمكن 

 صحیةتسویق ھذه الخضراوات یكون بطریقة غیر  أنفضال عن . المجھریة األحیاءمكانا تستقر فیھ 
 أعدادوان االختالف في . خاصة في استخدام القطع الرطبة في لف وترطیب نماذج الخضراوات

التي االختالف في طریقة الزراعة  إلىیعود  أنالكائنات المجھریة في الخضراوات قید الدراسة یمكن 
 وآخرون Sapersواتفقت كذلك النتائج مع ماذكره  .تتضمن السقي والتسمید ونقل وتعبئة الحاصل

من التلوث من االحیاء % ٩٩-٩٠في ان استخدام محلول الھایبوكلورایت قد ازال نسبة  )٢٠٠٠(
وات فیھ نماذج الخضرا غمرتأثیر محلول الھایبوكلورایت عند  أن .المجھریة  الحاصل في ثمار التفاح

قد أدى إلى التخلص التام من جمیع األحیاء المجھریة الملوثة لنماذج  دقیقة ١٥لفترة السیما  
الخضراوات ویبدو أن ھذه الفترة الزمنیة ھي الكافیة لوصول المحلول المعقم إلى األحیاء المجھریة 

منھا خاصة نماذج الخس الموجودة في سطح أو طیات األوراق الملفوفة وتثبیط نموھا وبالتالي التخلص 
أو الكرفس والتي تمتلك طیات ورقیة ومساحة سطحیة اكبر من الخضراوات األخرى وكما تبین من 

دقائق حیث تواجدت أنواع من بكتریا القولون  ١٠النتائج عند استخدام المحلول الھایبوكلورایت لفترة 
  .والقولون البرازیة واالعفان ملوثة لھا وبأعداد قلیلة
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This study was done to analysis three hundred and tow samples of 
vegetables salad from local markets to found the total and fecal coliform, 
molds, and salmonella, in addition to study the role of sodium hypochlorite on 
counts of above microorganisms after infusion and shaking the samples for 5, 
10, and 15 minutes. The results indicated the total counts of coliform were 
arranged from 2.8 × 105 in tomatoes to 4.2 × 108 cell/g in cucumber. When the 
fecal coliform counts were at range between 1.1× 103 in tomatoes and 2.9× 106 
cell/g in lettuce, and the molds counts were from 1.3 × 105 in cucumber to 3.4 
× 106 in lettuce. The bacterial types of salmonella were founds in tomatoes, 
Onion, Cucumber, Capsicums, Lettuce, and Celery samples at 4.1, 6.5, 7.4, 8.3, 
13.8, and 22.7%, respectively. The infused of vegetables samples in 
hypochlorite for 5 minutes were causes  reduced the total counts of coliform 
which became arranged between 17 in tomatoes to 120 cell/g in lettuce, and the 
fecal coliform were only founds in lettuce, celery, and cucumber samples at 10, 
12, and 14 cell/g respectively, Also the molds were at 13, 12, and 10 cell/g 
respectively. Where the salmonella types were not founds in any samples after 
treatment. The infused vegetables samples in hypochlorite for 10 minutes 
causes a sharp reduced and non found any microorganism in all samples unless 
in lettuce and celery were found total coliform at 22 and 8, fecal coliform at 4 
and 3 and molds at 6 and 4 cell/g, respectively. The infusion of vegetable 
samples in hypochlorite for 15 minutes causes clearance the samples from all 
microorganisms. 
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