
الباب الرابعالباب الرابع

المیكروبیولوجیا التطبیقیةالمیكروبیولوجیا التطبیقیة



الدرس العملى التاسع عشرالدرس العملى التاسع عشر

میكروبیولوجیا المیاهمیكروبیولوجیا المیاه
Water MicrobiologyWater Microbiology



:شروط أخذ العینة 
    
  داالمر المائى للمصدر تمامًا ممثلة المأخوذة العینة تكون أن یجب     

  وسرعة التعقیم شروط تحت العینات أخذ ضرورة مع ، إختباره
  وإذا ، للعینة المیكروبى المحتوى یتغیر ال حتى التحلیل إجراء
  حرارة درجة على الثالجة فى العینات تحفظ  أن فیجب ذلك تعذر
١٠-٥ºبالعینة التغیر ھذا لحدوث منعًا التحالیل إجراء لحین م.



    : العینة أخذ طریقة
 الطریقة وإستخدام فحصھا المراد المیاه نوعیة العینات أخذ عند یراعى    

 فوھة تعقم أن فیجب حنفیة ماء من العینة كانت فإذا ، العینة ألخذ المالئمة
  إذا أما ، العینة أخذ قبل دقائق ٥ لمدة مفتوحة تترك ثم أوًال باللھب الحنفیة
 الزمن من لفترة تعمل الطلمبة ترك فیراعى طلمبات میاه من العینة كانت

 میاه من العینة كانت وإذا ، العینة أخذ قبل المخزنة المیاه من للتخلص
 ٠.٠٢ بمعدل الصودیوم ثیوسلفات مسحوق إضافة فیجب بالكلور معاملة
 ، تأثیره وتوقف بالمیاه المتبقى الكلور مع المادة ھذه لتتحد لتر / جرام
 توجیھ فیجب جاریة میاه من مأخوذة المیاه عینة كانت إذا ما حالة وفى
 مأخوذة العینة كانت إذا أما التیار، عكس لتكون العینات جمع زجاجة فتحة
 من التلوث لتجنب الماء سطح تحت من العینات فتؤخذ ساكنة میاه من

.السطح على التى المخلفات



تقدیر العدد الكلي لبكتیریا المیاه

  خذ بماصة معقمھ مبتدئًا بالتخفیفاتقم بعمل سلسلھ من التخفیفات العشریة
في  من كل تخفیف وضعھ   ٣سم١العالیة 

شروط التعقیم طبق بتري معقم وذلك تحت 

صب في كل طبق بتري من األطباق 
الجلوكوز أجار السابقة أنبوبة من بیئة 

ومستخلص الخمیرة

مستعمرة ٣٠٠مستعمرة وتلك التي تزید عن  ٣٠إفحص األطباق فحصًا جیدًا مستبعدًا األطباق التي تحتوي علي أعداد أقل من   -



التحلیل القیاسي للمیاه

اإلختبار اإلحتمالى
  خالل وغاز حامض وإنتاج الالكتوز سكر تخمیر على القولون بكتیریا قدرة على اإلختبار ھذا فكرة تعتمد       

  ھذه وفى درھام، أنبوبة حجم من ٪١٠ نسبة الغاز یمثل بحیث م٣٧º درجة على التحضین من ساعة ٢٤
  سالب اإلختبار یعتبر غاز یتكون لم وإذا . للشرب صالحة غیر العینة وتكون موجب اإلختبار یعتبر الحالة
  فیجب درھام أنبوبة حجم من ٪١٠ من أقل بنسبة غاز تكون إذا أما . اآلدمى لالستعمال صالحة والعینة
  التلوث عدم علي ذلك دل ساعة ٤٨ بعد غاز یتكون لم فإذا ، أخرى ساعة ٢٤ بالتحضین للعینة السماح
 فتعتبر ساعة ٤٨ بعد نسبة بأي غاز تكون حالة فى أما . اآلدمى لالستعمال المیاه صالحیة وبالتالي
Doubtful فیھا مشكوكًا العینة presumptive test اإلختبارات باقي علیھا یجري أن ویجب.



اإلختبار التحقیقي•
 أجار بیئة بإستعمال االختبار ھذا إجراء فیجب فیھا مشكوكًا أو موجبة السابق اإلحتمالي اإلختبار نتیجة كانت إذا•

Eosin المیثیلین وأزرق اإلیوسین methylene blue )EMB( ، ثم المعقمة بتري أطباق في البیئة تصب حیث  
 المستعمرات لون حیث من تفحص بعدھا ، ساعة ٢٤ لمدة م٣٧º علي وتحضن األطباق تلقح ثم لتتصلب فترة تترك

 المغذیة البیئة ھذه علي شفافة تكون ما غالبُا الالكتوز سكر تخمر ال التي المیكروبات أن یالحظو . الناتجة البكتیریة
. الخالیا علي تمتص ال الصبغة أن حیث

التكمیلي اإلختبار•
 كمیكروبات إختیارھا وتم التحقیقي اإلختبار فى ظھرت التى المیكروبات أن من التأكد بغرض اإلختبار ھذا یجرى•

 أنھا وھى القولون بكتیریا خصائص نفس لھا وبأن ثانیة مرة الالكتوز سكر تخمر أن تستطیع القولون لبكتیریا ممثلة
.جرام لصبغة سالبة متجرثمة غیر قصیرة عصویة



وفى ھذه الحالة   EMBبدًال من بیئة   Endo agarیمكن إستخدام بیئة : ملحوظة 
على ھذه البیئة ذات مركز غامق وتلون البیئة حولھا بلون   E. coliتكون مستعمرات 

فلیس لھا مركز غامق   E. aerogenesأما مستعمرات . أحمر ذات لمعان معدنى 
.وتكون معتمة وردیة اللون

EMBعلى بیئة  E. coliالحظ مستعمرات میكروب -
والتى تتمیز بأنھا صغیرة الحجم ذات لمعان معدنى مخضر     

نتیجة اإلختبار التحقیقى



التفرقة بین أفراد مجموعة القولون
.E  وخاصة القولون مجموعة أفراد بین كبیر تشابھ لوجود نظرًا     coli &

Enterobacter aerogenes بمكان األھمیة من فإنھ لذا الظاھریة الصفات في  
  األنشطة بعض علي تعتمد التي اإلختبارات بعض خالل من بینھما التفرقة

: یلى كما ذلك ویتم ینللمیكروب الفسیولوجیة

:Indole Testإختبار اإلندول •
.E میكروب قدرة على اإلختبار فكرة تعتمد     coli الحامض تحلیل على  

  عنھا الكشف یمكن والتى الطیارة اإلندول مادة وتكوین تربتوفان األمینى
.أحمر لونًا تعطي حیث األكسالیك بحمض مبللة بورقة



:Methyl Red Test (MR)إختبار أحمر المیثیل •
.E میكروب قدرة على اإلختبار ھذا فكرة تعتمد     coli سكر تمثیل على 

 المیثیل، أحمر دلیل لون تغیر الحامض من كبیرة كمیة وتكوین الجلوكوز
.E میكروب بواسطة المتكونة الحامض كمیة أن حین فى aerogenes 

.الدلیل لون لتغییر كافیة غیر تكون



:Voges-Proskauer Test (V.P)إختبار الحلقة الحمراء •
.E میكروب قدرة على التدریب ھذا یعتمد     aerogenes على 

acetyl كاربینول میثیل أستیل مادة تكوین methyle carbinol
  (amc) حمراء حلقة تكون والتى الغذائي التمثیل عملیة أثناء 

 القلویة المادة وجود فى مادةال ھذه تكون من ناتجة السطح علي
 األمینى مضاوالح األلفانفثول توافر وعند الجوى والھواء

.E الـ فرادأ ستطیعت ال بینما ، األرجنین coli ذلك  



Koser's Test:إختبار تمثیل السترات •
 على E.aerogenes میكروب قدرة على اإلختبار ھذا فكرة تعتمد     

 تستطیع ال بینما ونموھا، للكربون وحید كمصدر السترات أمالح إستخدام
.تمثیلھا على قدرتھا عدم نتیجة األمالح ھذه على النمو E.coli أفراد



•http://www.mmc.edu/microb/dentmicro/PQ/Quizes/Cl
in_cases99/Lab٪20Enterics/Lab_EntCase8.html
•http://www2.austincc.edu/microbugz/31citrate.htm

یمكنك زیارة المواقع التالیة على الشبكة الدولیة لإلتصاالت

http://www.mmc.edu/microb/dentmicro/PQ/Quizes/Cl
http://www2.austincc.edu/microbugz/31citrate.htm

