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 العراق -التموث الطفيمي لمخضراوات الورقية في مدينة الكوفة /النجف

 خولة عبدهللا سلمان 

 جامعة الكوفة –كلية الزراعة 
 : الخالصة

أجريت ىذه الدراسة للتحري عن تلوث سبعة انووا  نون الراوراوات الور يوة بيليايليويت النعويوة والتوم جنعوت نون انوي ن 

والسوووا الرسيسووم  –نحوو ت الراووراوات اووم احيووية الندينووة  –الراووراوات اووم ننيلووة السوويلة نرتلاووة نوون ندينووة ال واووة  نووزار  

اوم نرتبور ا حيوية  1111( عينة نون الراوراوات رو ل الاتورن  وينون الووينم ولاييوة  وينون ا ول 363لندينة ال واة(. جنعت  

غسووليي بوويلنحلول النلحووم الاسوولجم واحوو  نووية جينعووة ال واووة. احلووت العينوويت عوون يريووا  –النجيريووة التوويبل ل ليووة الزراعووة 

( عينووة  ينووت نلووووة 363عينووة نوون نجنووو  العينوويت ال لووم   51الاسوول بيريلووة الترسوويط والتيويوو  . بينووت نتوويس  الدراسووة ان 

% , 1103% , الرشويد 1504% , الروس 3105% , الاجول  5102% , حيوث  ينوت اوم ال وراث 1102بيليايلييت بنسوبة بلاوت 

% اووم النعنووي  . اليايليوويت النشرلووة اووم الراووراوات  ينووت ا يوويس انيبووي 303% , وبلوو  602% , ال ووراس 1105النعوودنوس 

% 1103% وبيووود ا ن لسوووتوني 1405% وا يوويس الجييرديووي 1104% وبيووود ديوودان اللووار الررايينووم 1304اللولووون بنسووبة 

% وا يويس بويد نلووس  ونودي 405رييية اللزنوة % وبيود الشو301%  وبيود الديدان النستديرن 1101وبيود ديدان ال بد 

( وبنسوبة انتشوير عيليوة P>0.05%.  ني اواحت الدراسة بأن ىنيك تاويير نعنووي  102% واريرا بيود الديدان الدبوسية 101

 % .406% والشتية 1106% والرري  1301% يليو الل الربيل 3103ام الل اللي  و ينت 

Abstract : 

The present study was carried out to investigate the rate at contamination of seven leafy 

vegetables with intestinal parasites, The leafy vegetable were collected from different places 

(cultures of sahala region – shopes of vegetables and the local market of Kufa city ) .A total of 

(396) leaf vegetable samples were collected the period January and December 2010 in 

microbiology labrotary at agriculture college - Kufa university. The samples were examined in 

the laboratory after washing them in physiological saline and then examining the sediment by 

sedimentation and floatation method . Result of the present study showed that (81) out of  (396) 

samples 20.5% contained parasitic stages in the plant ,was found to be 41.5% in Leek , 30.8% in 

Radish , 24.7% in Lettuce , 22.6% in Garden gress , 10.4% in Parsley , 9.5% in Celery and 6.3% 

in Mint . The parasites which detected in vegetable was cyst of Entamoeba Coli  23.7% , egg of 

Ascaris 20.7% , cyst of Giardia lamblia 17.8% , egg of Ancylostoma spp. 12.6% , egg of 

Fasciola spp. 11.1% , egg of Hymenolepis nana 7.4% , Stronglyloides spp. 3.0% , Oocyst of 
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Toxoplasma gondii 2.2% and egg of Enterobious vermicularis 1.5%. The results indicated a 

significant seasonal varintion (P>0.05)with highest prevalence in Summer 31.6% followed in 

descending order by Spring 16.2% , Autumn 12.9% and Winter 7.9% .   

 : المقدمة

والرشوويد  Lettuceوالرووس  Leekوال ووراث  Celeryالراووروات التووم تو وول ييزجووة نوون  بوول ا نسووين نووول ال ووراس  تعود

Garden gress  ذات اىنيووة غذاسيووة عيليووة لنووي تحتويووو نوون ايتينينوويت وانوو ا نينووة ونعوويدن , ا  انيووي   ترلووو نوون تلوووث

ليي وتعلينيي  بل تنيوليوي , و ود ت وون بعود ا لويبيت ريورن علوال لوحة ا نسوين بيلبيود او ا دوار اليايلية اذا لم يعتن باس

تعتبوور ا لوويبة بيليايليوويت النعويووة نوون ا لوويبيت الواسووعة ا نتشووير اووم جنيوول انحووية العوويلم ن وورا لسوويولة  ( .1111 الحبييووم 

وتنتلول ا لويبة نون شور   رور  . Pozio (2008انتليل ىذه اليايلييت وادوارىي الير ية عن يريوا النوية وا يعنوة النلوووة  

            ولعووويدات النوويس ووعووييم الولوويام واللووحم دور نيووم اووم انتلوويل ا لووويبة ,عوون يريووا التنوويس النبيشوور اووم ال وورو  الن سنووة

 Damen et al. (2007  ,لوو دور عودم اىتنويم البيعوة بيوذه الراوراوات وتلووث ايودييم وريلوة اوم اونوية النلول والبيول ان   ني

وننوي ,  Slifko et al. (2000راوات  ود سوليت بنيويه النجويري غيور النعينلوة  او بيور اوم ا لويبة  سويني اذا  ينوت ىوذه الر

يزيد نن ريورن ا نر ىو  يويم بعود البيعوة بترتيوط ىوذه الراوراوات علوال ا رد التوم  ود ت وون نلوووة ويلووم بعاويم باسوليي 

  النجويل دراسووة ونوون الدراسويت التووم اجريوت نوون  بول البوويحوين اوم ىووذا  وول الراوراوات .اوم وعووية واحود وىووذا يسويىم اووم تلووث 

Al-Dabbagh and Al-Mukhtar (1991)   حيوث تنيولوت نووعين نون الراوراوات وىنوي ال وراس والروس اللوذان يبيعوين اوم

السونة وىوو التلووث البورازي  سويني ا سواا  النحلية لندينوة النولول واشوير الوال ان نلويدر التلووث نوجوودن وويبتوة وعلوال نودار 

( الال ان لبعد الراراوات دور نيم اوم نلول ا لويبة بيليايليويت النعويوة 1111   ني تولل الحبييم , ام الننييا الرياية 

( انوا  نون اليايليويت 11ل نسين ام ندينة النولل اياي , حيث شنلت الدراسة ال راس والرس وال راث والرشيد وتم تسجيل  

(  وويم بوويجراة نسوون نيوودانم لليايليوويت النوجووودن اووم الراووراوات 1112انووي شوو ل  , م تلوويط ا نسووين وليووي اىنيووة يبيووة التوو

( انووا  نون الراوراوات الور يوة وا عو   الراور و وين النعنوي  ا وور الراووراوات 6وا عو   الراور حيوث شونلت الدراسوة  

نتيسجيوووي نوحووودن حيوووث اعتبووورت  تا العووويلم والووودول العربيوووة ,  ينوووو ووود اجريوووت دراسووويت اوووم بعووود ننووويي, %111وبنسوووبة  يتلوووو

-1113Alتولوول   . Mesquita et al. (1999الراووراوات ىووم السووبط الريسسووم اووم نلوول اليايليوويت بيدوارىووي النرتلاووة  

Binali et al. (  س احتول دراسة التم اجراىي ام جنوط شرا السوعودية علوال رنسوة انووا  نون الراوراوات بوين الروالنن ر ل

وانيبوي اللولوون hominis  Blastocystsالتلووث وشور  بيوود الديودان الشلوية وا سو يرس وا يويس نون  مالنرتبوة ا ولوال او
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( نوعووي نوون 11الوود سووجلت   Al-Megrin( 1111انوي  , و ينوت ىووذه الراووراوات جنيعيووي توروا بنيوويه النجوويري غيوور النعينلووة 

نون الراووراوات التوم تبوي  اووم ا سوواا النحليووة اوم ندينوة الريوويد و ينوت نسووبة دراسوة علوال نجنوعووة ب عنود  يينيووي اليايليويت 

( 13( عينووة نلوووة بوويدوار يايليووة نرتلاوة , وشوونلت الدراسووة  43( عينوة  541%( نوون بووين  1301ا لويبة ال ليووة بيليايليويت  

حيووث ولوولت نسووبة ا لوويبة  ىووو الرووس ينوعووي نوون الراووراوات التووم تو وول ييزجووة او نيبورووة و ووين ا ووور الراووراوات تلوووو

بيوود اليايليويت النعويوة ونووعين نون الير وويت  نون  انووا  رنسوة Robertson and Gjerde (2001%( . سوجل  1405 

 Nyarango etوتولول   .اوم النوروي  العلوية والير يت الرييية ام النروي  عند دراستيم لنجنوعة نن الاوا ة والراوراوات

al. (2008  تلتيوي بيوود الودودن اللزنوة وبنسوبة  401بيوود ديودان ا سو يرس  بلوال نسوبة الويبة ام  ينيي الوال اع )%201 )%

اجووورا  ووول نووون  %( .105%( ووووم الروووس بنسوووبة  301 نوووي سوووجلو اعلوووال وجوووود الير ووويت العلووووية علوووال اوراا الاجووول وبنسوووبة  

 Srikanth and Naik (2004  نن ا سواا ونزار  الراوراوات اوم دراسة لتلوث الراراوات بيايلم الجييدرديي والتم جنعت

ن را لزييدن استي ك الراوراوات اوم ا ونوة ا ريورن نون  %(.1503بلات   وسج  نسبة اليبة بيليايلمندينة اسنرن ام ارتيريي 

ىووذه الدراسووة  ة اليوود  نونليوذه الراووراوات توويويرات نراوية رييوورن اذا نووي علنوت بلووورن جيوودن الود جوويان   بول ا نسووين , وبنووي

نون ا لويبة بيوي  نيوي تشو ل  يرووة تحري عن نسبة وجود اليايلييت والير يت والبيوود وا يويس بيوود ا والوم لتوورم الحوذر لا

 . بيسية

 : المواد وطرائق العمل

نووزار  الراووراوات اووم ننيلووة السوويلة, ( عينووة نوون الراووراوات بلوورن عشووواسية نوون ننووييا نرتلاووة نون 363توم جنوول  

( عينووة , Lettuce  52سووم لندينووة ال واووة حيووث شوونلت الراووراوات   الرووس سيت والسوووا النحلووم الر البيعووة والووحيط النحوو 

( عينوة Mint  33( عينوة والنعنوي  Celery   55( عينوة وال وراس Leek  51( عينوة وال وراث Garden gress  23والرشويد 

ولاييووة  ووينون   ووينون الوووينمت للاتوورن نوون ىووذه العينووي تجنعوو, ( عينووةParsley  34( عينووة والنعوودنوس Radish  36والاجوول 

( غووم نوون العينوويت وتلييعيووي الووال  يوول لووايرن وواووعيي اووم اوانووم ب سووتي ية سووعة 111تووم ارووذ نووي نلووداره   .  1111ا ول 

%( زالوة ا وسوويل العيللووة بيوي وووم نللوت الووال اوانووم ارورا وااووي  الييووي 1052( نول وغسووليي بويلنحلول النلحووم الاسوولم   1111 

( سوويعة بعوودىي راعووت 15شووين ننيسووبة وووم تر ووت ننلوعووة لنوودن  ر ( نوول غسوولت داروول ىووذه ا وانووم بواسووية ا111ة النليوور  النووي

نلم  زالة الشوواسط نون النحلوول , نلول النحلوول النلواال الوال دورا  (1ولام النحلول بواسيية نشبك نعدنم اا   عيونو  

سط نن الجريين , وم اروذ الراسوط ونبوذ علوال سورعة اام حتال  رط الر ( نل وتر ت لندن سيعتين بعد ذلك س ط اليي211سعة  
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ن وسوو ط اليوويام ليبلووال الراسووط واجريووت عليووو تلنيتووم ننبووذ( دورن / د يلووة لنوودن رنووس د وويسا , وووم راعووت ا نيبيووط نوون ال1211 

 .  Soulsby( 1651  تبعي لاليايلييت وادوارىي النرتلاة  تشرل, و  التيوي  والترسيط

 

 الحصائي :التحميل ا

 (165%  الراوي ,2( تحت نستوا احتنيل x-square يستردام نربل  يياجراة التحليل ا حليسم بتم 

 :النتائج 

الرشويد  –ال وراس  –عينة نن الراراوات الور ية التم تؤ ل ييزجوة وشونلت الروس  363اح  ر ل الدراسة الحيلية  

نعوت نون انوي ن نرتلاوة نون ندينوة ال واوة تنولوت اوم  نوزار  الراوراوات النعودنوس , والتوم ج –الاجول  –النعني   –ال راث  –

( عينوة نون 51السوا الرسيسم لندينة ال واة( , حيث توللت نتيس  الدراسوة الوال ان   –الحيط النح ت  –ام ننيلة السيلة 

( , وتبوين نون نتويس  الدراسوة ير ويت –بيوود  –ا يويس البويد  –الراراوات  ينت نلووة بيليايلييت بيدوارىوي النرتلاوة  ا يويس 

(  , وسوجلت اعلوال P>0.05,d.f=6ان ىنيك ارو وي نعنويوة اوم نسوط ا لويبة بوين الراوراوات الور يوة تحوت نسوتوا نعنويوة  

% , وىوذا نوي  303% ,انوي ا ول نسوبة ا ينوت اوم النعنوي   3105% يليوو الاجول بنسوبة  5102نسط ل لويبة اوم ال وراث وبلاوت 

( اليايلييت النعوية والنسط النسوية لتواجدىي علال الراراوات حيث لوم يسوجل ارو وي 1. يبين الجدول   ( 1ن ح و ام جدول  

% يليووو اليايلووم ا سوو يرس  1304( , و ووين اليايلووم انيبووي اللولووون النسووبة ا علووال P<0.05,d.f=8نعنويووة بنسووتوا النعنويووة  

% .  نووي تنيولووت  102ا ينووت بيووود الوودودن الدبوسووية وبنسووبة  % , انووي ا وول اليايليوويت تواجوودا علووال الراووراوات 1104بنسووبة 

الدراسوووة التاوووييرات النوسووونية لتواجووود اليايليووويت علوووال الراوووراوات وسوووجل ىنووويك اووورا نعنووووي احلووويسم تحوووت نسوووتوا نعنويوووة 

 P>0.05,d.f =3  1501% يليوو الول الربيول  3102( , و ين لالول اللوي  نسوبة اعلوال بلاوت 3( , وىذا نييواحو جدول 

 % علال التوالم . 406% و1106% وم اللم الرري  والشتية بنسبة 

 : المناقشة

نيوليوي أواحت نتيس  الدراسة الحيلية ال ش  عن اليايلييت النعويوة  نلووويت للراوراوات الور يوة التوم تؤ ول ييزجوة ويت
. حيوث  ينووت  1111ا نسوين وبنعود ت عيليوة نسووبيي , حيوث اجريوت ىوذه الدراسووة للاتورن نون  وينون الوووينم ولاييوة  وينون ا ول 

( اوم ندينوة النولول , و ود يعوود 1112( وش ل  1111% وىم ا ل ب وير نني سجلو  ل نن الحبييم   1102نسبة ا ليبة 
 .Al-Binali et alالدراسويت اعو ه , ول ون ىوذه النسوبة نليربوة لنوي تولول اليوو  ول نون السبط الال حجم العينيت النأروذن ام 

( انوووا  نوون اليايليوويت 6اووم السووعودية .  نووي تولوولت نتوويس  الدراسووة الحيليووة الووال وجووود   Al-Megrin (2010)و  (2006)
 –الودودن الشلوية  –ا سو يرس  –ديودان ال بود  –نلوسويت  ونودي  –الجييدريوي اللنبليوة  –بيدوارىي النرتلاة وىوم  انيبوي اللولوون 
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ا سيوانية ( , وىوم نليربوة لنع وم ا نووا  النسوجلة نون  بول بويحوين ارورين والوذين ا ودوا  –الدبوسية –الدودن الشرييية  اللزنة 
.  Voung et al. (2007( و 1112( و ش ل  1111والحبييم   Mesquite (1999) وجود ىذه ا نوا  ام دراسيتيم وىم 

% وىوذه النتويس  جويةت  1104% ويليو يايلم ا س يرس بنسبة اليبة بلاوت  1304و ينت نسبة ا ليبة بيايلم انيبي اللولون 
( وشوو ل 1111 والحبييووم  1999) Al-Dabbagh and Al-Mukhtar                       نليربووة لنوول تولوول اليووو

راسة الال ان ا ور الراراوات الور يوة تلوووي بيليايليويت ىوو ال وراث بنسوبة . وبينت نتيس  الدVuong et al. (2007)( و1112 
 Robertson(                و1655% وىوذه النسوط نليربوة لنوي سوجلو نجيود ونحنوود   3105% ويليو الاجل بنسبة  5102

and Gjerde (2001)   تؤ ل ت ون بتنويس نبيشور نول  (. و د تعزا ىذه النتيس  الال ان ا جزاة السالية والتم1111والحبييم
التربة التم غيلبي نيت ون نلووة بيليايلييت , بي اياة الال استردام السنيد البشري والحيوانم بدون سيبا نعينلة وىذا نيا وده لنوي 
الا حووين اووم نووزار  الراووراوات اووم ننيلووة السوويلة ااوو  عوون ذلووك اسووتردام نيوويه النجوويري اووم سوولم النزروعوويت والتووم غيلبووي 

ت ون نلوووة بيلاويسي البشوري او الحيووانم , وننوي يزيود نون ريوورن ا نور ان ا يويس وبيوود اليايليويت تبلوال حيوة لاتورن يويلوة نوي
علووال  يوورات النووية النوجووودن علووال اوراا النبيتوويت التووم  وود يلوويط ا نسووين بيووي عوون يريووا تلوووث اليوود روو ل العنوول او الشووراة 

 Belding (1965نووية غيوور  ووي  بوول يجووط اسووتردام بعوود النعلنوويت ال ينييويووة نووول اسووتردام , وان غسوول الراووراوات بيل
.  ني تنيولوت الدراسوة الع  وة بوين تلووث الراوراوات  Pozio (2008اليودوبرننانيت البوتيسيوم و يربونيت اللوديوم لتعلينيي  

ويعووود السووبط الووال اتوورن ت وويور  %3103الور يووة والتاوويير النوسوونم حيووث  ينووت نسووبة التلوووث عيليووة اووم الوول اللووي  اذ بلاووت 
اغلووط اليايليوويت اووم الوول اللووي  بي اووياة الووال وجووود العوانوول النسوويعدن نووول انتشووير الحشوورات الني لووة والابووير الووذي يسوويعد 
علال انتليل البيود , ااياة الال استردام بعد البيعة ناس النية الوذي تاسول ايوو الراوراوات لترييبيوي بلوورن نسوتنرن ت ايوي 

 السريل نتيجة ارتاي  درجة حرارن الجو وىذا يؤدي الال تلوث الراراوات بنسبة  بيرن.   لذبوليي
 

 ( الحاالت الموجبة لتموث الخضراوات الورقية بالطفيميات المعوية1جدول )

 النسبة المئوية الحاالت الموجبة العدد المفحوص الخضراوات ت

 Allium porrum 41 17 4115الكراث  1

 Rophanus sativus  39 12 3.18الفجل  2

 Lactuce sativa 85 21 2417الخس  3

 Cardamine amara 53 12 2216الرشاد  4

 Petroselium hortens 67 7 1.14المعدنوس  5

 Apium graveolens 48 8 915الكرفس  6

 Mentha viridis 63 4 613النعناع  7

 X2=17.53   P>0.05   d.f = 6 396 81 2.15 
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 ( االعداد والنسب المئوية لالنواع المختمفة لمطفيميات المعوية في الخضراوات الورقية2) جدول

 النسبة المئوية حاالت االصابة الطفيميات المعوية ت

 Entamoeba coli 32 2317اميبا القولون  1

 Ascaris lumbricoides 28 2.17ديدان االسكارس  2

 Giardia lamblia 24 1718الجيارديا الممبية  3

 Ancylostoma spp. 17 1216  الديدان الشصية   4

 Fasciola spp. 15 1111ديدان الكبد  5

 Hymenolepis nana 1. 714الديدان الشريطية القزمة  6

 .Strongyloides spp. 4 31الديدان المستديرة  7

 Toxoplasma gondii 3 212مقوسات كوندي  8

 Entreobious vermicularis 2 115الديدان الدبوسية  9

 X2=0.006        P< 0.05    d.f = 8 135  

 ( يوضج العالقة بين التغايرات الموسمية ونسب انتشارها الطفيميات المعوية في الخضراوات الورقية3جدول )

 النسبة المئوية حاالت االصابة العدد المفحوص الفصل ت

 3116 .5 158 الصيف  1

 1612 17 1.5 الربيع 2

 1219 9 .7 الخريف 3

 719 5 63 الشتاء 4

 X2=14.374   P>0.05   d.f=3 396 81 2.15 

 : المصادر

دور تعض  الضرضراواخ  ضً واضص اة ضاتح تالطتٍاٍضاخ المعىٌضح ليومضان  ضً  دٌىضح  0( 1111) 0الحثٍطً ، اتراهٍم احمد عثد هللا 

 0  135-131(7 03)3 المى ص / العراق ، المجاح العراقٍح لاعاىم السراعٍح

0  0 وزارج التعاٍم العالً والثحج العامً، جا عح المى ص، العراق( 0 المدخص الى اةحصاء 165الراوي، خاشع  حمىد ) 

 الصتحح 

( 0 تاٍٍم التاىث الطتٍاً لاضرراواخ واةعشاب العاتٍح  ً المى ص  رسالح  اجمضتٍر ، لاٍضح 1112) شيل ،  حمد حمٍه عاً 

 ري ، جا عح المى ص 0الطة الثٍط
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( ، الىثاتاخ واألعشاب العراقٍح تضٍه الطضة الشضعثً والثحضج العامضً ،  جاض  1655 جٍد ، سا ً هاشم و حمىد ،  هىد جمٍص )

 الثحج العامً ،  طثعح دار الثىرج ، تغداد 0 
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