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  Abstract الملخص

البضائع والخدمات النقود تعتبر واحدة من الوسائل المهمة لتسهيل حياة اإلنسان, وتوفير احتياجاته, حيث يتم تبادلها بشكل واسع ومتكرر; لتوفير الطعام و

تتلوث العمالت الورقية باألحياء الدقيقة الممرضة كالبكتيريا والفطريات, كما تتلوث بالفيروسات, فهناك  واع التجارة في جميع أنحاء العالم.ومختلف أن

راسة للكشف أجريت هذه الد. لألمراض التي تسببها هذه الممرضات للعديد من المتعاملين بها environmental vehicles)إمكانية لعملها كنواقل بيئية )

الفترة الزمنية من شهر عينة في  36المتداولة في مدينة مصراتة, حيث تم جمع  الليبية عمالت الورقيةبعض الفئات لل عن األجناس البكتيرية المنتشرة على

 اللحوم )محالتأماكن تداول مختلفة دينار( وكانت من  10-دينار  5-دينار  1) الورقية المختلفةم من فئات العملة 2018وفمبر من سنة سبتمبر إلى شهر ن

أوالد بعيو(. حيث أظهرت  - المدينةوسط  -يدر  -ومن مناطق جغرافية مختلفة من مدينة مصراتة ) كرزاز  ,محالت الخضراوات ( - الغذائيةمحالت  –

  Staphylococcus sppناس البكتيرية تواجدا حيث كانت أكثر األج, 100النتائج أن جميع العينات المدروسة كانت تحتوي على نموات بكتيرية بنسبة 

(, تليها  10.9بنسبة ) Streptococcus spp (, تليها  18.8بنسبة )  Bacillus spp(, تليها  20.3بنسبة ) Klebsiella spp(, تليها  34.4) بنسبة 

Serratia spp  ( تليها  6.3بنسبة ,)Enterobacter spp ( تليها  4.7بنسبة ,)Pseudomonas spp ( وكانت أقلها تواجدا   3.1بنسبة )Protus 

spp ( 1.6بنسبة ) ,  أجناس وهي:  3, حيث تمثلت في 37بحيث كانت البكتيريا الموجبة لصبغة الجرام منها متواجدة بنسبةStaphylococcus spp   ,

Streptococcus spp ,Bacillus spp   , من مجموع العزالت الكلية للبكتيريا, بحيث كانت متمثلة في  63بينما كانت البكتيريا السالبة متواجدة بنسبة

بينت النتائج أيضا أيضا  .  Klebsiella spp  ,Serratia spp  ,Enterobacter spp  Pseudomonas spp  ,Protus sppأجناس و هي:  5عدد 

أوالد بعيو من مجموع منطقة كرزاز وأقلها منطقة تلوثا بالبكتيريا ككل هي  وكانت أكثر المناطق دينار, 1أن الفئة الورقية األكثر تلوثا بالبكتيريا كانت الـ 

 العزالت تحت الدراسة.

 

 مصراتة, ليبيا البكتيريا,العملة الورقية الليبية,  :المفتاحية الكلمات

 المقدمة 

النقود تعتبر واحدة من الوسائل المهمة لتسهيل حياة اإلنسان, وتوفير 

ادلها بشكل واسع ومتكرر; لتوفير الطعام احتياجاته, حيث يتم تب

والبضائع والخدمات ومختلف أنواع التجارة في جميع أنحاء العالم. 

عبر أيدي عدد كبير من  وأثناء تداول أو تدوير العمالت النقدية فإنها تمر

الناس, من كل الشرائح واألعمار بما فيهم األطفال, فتتلوث هذه العمالت 

القديمة, و العمالت ذات الفئات الصغيرة, التي  وخاصة العمالت الورقية

تكون أكثر تداوالً باليد ألنها تصرف على نحو متكرر, مقارنة بالعمالت 

كما تتلوث العمالت عند [, 2,1] المعدنية التي تكون أقل تقبالً للتلوث

حفظها في الحافظات و الحقائب المصنوعة من الجلد أو القطن أو 

لرطوبة والتعرق و العتمة والتي تكون مالئمة البولثين في ظروف من ا

 . ]Coliforms  ] 1لنمو البكتيريا الممرضة و خاصة مجموعة 

العمالت النقدية وسيلة نقل بيئية تم اقتراح أن تكون  (1970في سنة )

ويكون التلوث عادة من خالل السعال أو العطس  ,ميكروبات الممرضةلل

كما  ملوثة,نظيفة أو وضعها في بيئة والمالمسة باليدين الملوثة والغير 

تلعب ظروف التخزين الدور الكبير في نمو البكتيريا عند وضع العمالت 

 لتلوث أثناءلتتعرض العمالت الورقية  أيضا ,في المحافظ المختلفة

 .]22,14,9 [اإلنتاج عمليات

عندما تتلوث العمالت الورقية باألحياء الدقيقة الممرضة كالبكتيريا 

ات, كما تتلوث بالفيروسات, فهناك إمكانية لعملها كنواقل بيئية والفطري

((environmental vehicles  لألمراض التي تسببها هذه

الممرضات للعديد من المتعاملين بها, وخاصة لألشخاص ضعيفي 

المناعة كالمرضى واألطفال. وغالبا ال يغسل الناس أيديهم بعد لمس 

حقيقة بالعديد من األمراض الخطيرة النقود ومعظمهم قد يصابون في ال

المنتقلة إليهم عن طريق تداول النقود, وبذلك تكون العمالت النقدية 

عامل خطورة كامن, يهدد الصحة العامة ويجب توجيه األنظار إليه 

ودراسته والتنبه لدوره الخطير وخاصة عندما يتم التعامل معه من قبل 

( أو العاملين مع medical professionalsأصحاب المهن الطبية )

وعدم غسل  الصحية,( وإهمالهم الشروط food handlersالغداء )

 [أو قبل التعامل مع الغذاء والشراب المرضى,األيدي جيدا قبل فحص 

9[. 

تصنع النقود الورقية من عجينة الورق بخصائص معينة, حيث يضاف  

ها مرنة. هذا إليها بعض المواد التي تقوي الورقة, وفي نفس الوقت تجعل

 استراليا,وهناك اتجاه لتصنيع النقود الورقية من البالستيك كما فعلت 

مصنوع من رقائق البالستيك,  من ورقفقد نجحت في صناعة عملتها 

  والتي تتميز بعدة مزايا كبيرة, منها أنه يمكن غسلها, وال

 ثر تتأثر بالبكتيريا, وتعيش إلى مدة أطول تصل إلى خمس سنوات أو أك

 

 

 

 االستعمال الكثيف, مقارنة بعام واحد من عمر العملة الورقية الحاليةب

باالستعمال المستديم, إضافة إلى أهم ميزة في الورق البالستيكي وهي 

صعوبة التزوير إن لم تكن مستحيلة في مستوى التقنية في الوقت 

 [, ولكنها تالقي صعوبة في االنتشار في دول العالم األخرىرالحاض

يستخرج الورق من مادة سيليلوزية من لب الخشب أو األرز أو  ,]23

قصب السكر وقد يستخدم مخلوطها جميعا في صناعة الورق وغالبا ما 

تصنع أوراق العملة من خليط القطن والكتان الذي يصقل بالكحول 

والجيالتين ويضاف إلى عجينة الورق مادة بوليميرية ومواد حشو 

للثني والشد  بمقاومتهم ويتميز هذا الورق أخرى مثل أكسيد التيتانيو

وكثرة التداول بين األيدي المستعملة له دون أن يبلى في فترة زمنية 

 .]23 [قصيرة, ويتميز أيضا بملمس خاص يختلف عن غيره من الورق

 

 المواد وطرائق العمل 
لدراسة التلوث البكتيري في العملة  ]2 [تم اتباع الطريقة الموص بها

 ليبيا. –ة في مدينة مصراتة المتداول

  :جمع العينات

 1عينة من العمالت الورقية المتداولة من فئات مختلفة ) 36جمعت 

ليبيا  ,دينار( من مناطق مختلفة من مدينة مصراتة 10 -دينار 5 -دينار

كرزاز(  من أماكن مختلفة )مواد   –يدر  –أوالد بعيو –)وسط المدينة 

ذلك خالل الفترة الزمنية من شهر خضروات( و -قصابين  -غذائية

 .2018إلي  شهر نوفمبر   2018سبتمبر 

 : األوساط الغذائية

,  MacConkey Agarوسط غدائي , Blood Agarوسط غذائي 

 .broth  Tryptone soyaوسط غذائي سائل

 عينات الدراسة:

 دينار. 10دينار و 5دينار و  1العمالت النقدية الورقية الليبية من فئة 

 

 ئق العملطرا

 :عزل وتعريف البكتيريا 

دينار (  من فئات  10 -دينار5 -دينار 1عينة من كل فئة ) 12تم أخد  

مكررات لكل عينة , حيث تم وضعها في أنابيب تحتوي  3الدراسة بواقع 

دقائق, وبعد  10وتم رجها لمدة Tryptone soyaمل من وسط   5علي 

ووضعت هذه األنابيب المحتوية ذلك تم إخراج هذه العمالت من األنابيب 

 ساعة. 24لمدة  37على المحلول في الحضانة على درجة حرارة 

مل 1ساعة تم إخراج هذه االنابيب من الحضانة وأخد  24وبعد مرور  

 من المحلول بواسطة إبر الحقن وزرع علي االطباق المحتوية علي 
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 و MacConkey Agarو   Blood Agarاالوساط الغذائية من نوع 

تم تحريك الطبق بشكل دائري حتي يتوزع المحلول بالكامل و وضعت 

 ساعة .  24لمدة  37هذه االطباق في الحضانة علي درجة حراره 

ساعة تم إخراج هذه االطباق ومشاهدة نموات بكتيرية  24وبعد مرور 

 مختلفة على هذه االطباق.

 

 :االختبارات التشخيصية

 : دراسة الشكل الظاهري 

العزالت البكتيرية المتحصل عليها ظاهريا باستخدام المجهر  تم تعريف

الضوئي البسيط والصبغة البسيطة, وأيضا عرفت على حسب لون 

وشكل وحجم المستعمرات النامية, وقدرتها على تخمير سكر الالكتوز 

من عدمه والتغيرات اللونية في الوسط الناتجة عن هذه التخمرات, 

لبكتيريا على تحلل الدم بدرجاته المختلفة, وأيضا على أساس قدرة هذه ا

 .]26[         وأيضا عرفت على أساس قوام مستعمراتها النامية

 

 صبغة الجرام:

تم إجراء اختبار صبغة جرام للتفريق بين البكتيريا الموجبة والبكتيريا 

 . ] 27 [السالبة للصبغة وذلك بالطرق الكالسيكية الموصى بها للصبغ

 غة أزرق الميثيلين.صبغة جرام, صب

 

 :اختبار الكاتاليز

تم إجراء اختبار الكاتاليز للتفريق بين المكورات السبحية والمكورات 

. ]22 [العنقودية وذلك باتباع الطرق المعملية الكالسيكية الموصى به 

 (.3شكل )

 

 التحليل االحصائي:

إليجاد  Spssتم استخدام اختبار مربع كاي وذلك باستخدام برنامج 

العالقة بين المتغيرات المدروسة, كما تم استخدام الجداول التكرارية 

 والرسومات البيانية.

 النتـــائـج 

 

 عزل البكتيريا من فئات العملة المختلفة 

أظهرت نتائج دراسة التلوث البكتيري لبعض العمالت الورقية الليبية 

موضوع المتداولة في بعض مناطق مدينة مصراتة تلوث العينات 

, وكانت هناك فروق معنوية بين النتائج 100الدراسة بالبكتيريا بنسبة 

أجناس بكتيرية من مجموع الـ  8المختلفة, حيث تم الحصول على عدد 

من  37عينة تحت الدراسة, وكانت البكتيريا الموجبة متواجدة بنسبة  36

أجناس وهي:  3مجموع العزالت بحيث كانت متمثلة في عدد 

Staphylococcus spp   ,Streptococcus spp ,Bacillus spp 

من مجموع العزالت  63بينما كانت البكتيريا السالبة متواجدة بنسبة , 

,  Klebsiella sppاجناس و هي:  5بحيث كانت متمثلة في عدد 

Serratia spp  ,Enterobacter spp  Pseudomonas spp  ,

Protus spp   ,كتيرية تواجدا حيث كانت أكثر األجناس الب

Staphylococcus spp   (, تليها  34.4) بنسبةKlebsiella spp 

 (, تليها  18.8بنسبة )  Bacillus spp(, تليها ل 20.3بنسبة )

Streptococcus spp ( تليها  10.9بنسبة ,)Serratia spp   بنسبة

(, تليها  4.7بنسبة ) Enterobacter spp(, تليها  6.3)

Pseudomonas spp ( وأخيرا  3.1نسبة )بProtus spp  بنسبة

(1.6  .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النسب المختلفة لألجناس البكتيرية المعزولة من العمالت  :(1جدول )

 الورقية.

 

النسب المختلفة لألجناس البكتيرية المعزولة من العمالت  :(1شكل )

 الورقية.

 دينار  1العملة الورقية 

ورقية احتواء علي البكتيريا كانت الفئة أظهرت النتائج أن أكثر الفئات ال

, وأن أكثر األجناس البكتيرية تواجدا فيها 39دينار بنسبة  1الورقية 

Bacillus spp   ( تليها 28.0بنسبة  ,) 

 spp  Staphylococcus ( تليها  24.0بنسبة ,)Klebsiella spp  و

Streptococcus spp ( تليها 16.0بنسبة ,)Enterobacter spp 
(, 4.0بنسبة )    Serratia spp و    Protus spp(, تليها 8.0سبة  )بن

 .  Pseudomonas sppوكانت أقلها تواجدا 

 دينار  5العملة الورقية 

دينار كانت بنسبة  5بينت النتائج أن األجناس البكتيرية المعزولة من فئة 

 Staphylococcus spp , و كانت أكثرها تواجدا فيها بكتيريا  34.4
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(, تليها 31.8 بنسبة(   Klebsiella spp(, تليها 36.4نسبة )ب

Streptococcus spp ( تليها 9.1وبنسبة ,)Bacillus spp وspp  

Enterobacter  وPseudomonas spp ( أما األجناس 4.5بنسبة ,)

 فلم تتواجد بهذه الفئة .  Serratia sppو   Protus sppالبكتيرية 

 دينار  10العملة الورقية 

بينت النتائج أن أقل األجناس البكتيرية المعزولة في هذه الدراسة تواجدا 

, وكانت أكثرها تواجداً  26.56دينار وكانت بنسبة  10كانت في فئة 

(, تليها بكتيريا 47.1بنسبة )  Staphylococcus sppبكتيريا

Bacillus spp (23.5  تليها بكتيريا ,)Klebsiella spp  بنسبة

 Pseudomonas spp, Serratiaبكتيريا  (, تليها11.8)

spp,Streptococcus spp ( و أما بكتيريا 5.9بنسبة )

Enterobacter spp, Protus spp  فلم تتواجد في هذه الفئة  جدول

 (. 1( شكل )1)

 

  عزل البكتيريا من المحالت المختلفة 

في  أظهرت نتائج عزل البكتيريا من المحالت المختلفة تواجد البكتيريا  

(, حيث كانت أكثرها تواجدا في محالت 100جميع المحالت بنسبة )

(, 32(, تليها محالت اللحوم كانت بنسبة )35الخضروات كانت بنسبة )

(, ولم 31وكانت أقلها تواجدا في محالت الغذائية حيث كانت بنسبة )

 ( .2( شكل )2تكن هناك فروق معنوية بين المعامالت الثالثة جدول )

 

: النسب المختلفة لألجناس البكتيرية المعزولة من المحالت (2جدول )

 تحت الدراسة.  

 

 
النسب المختلفة لألجناس البكتيرية المعزولة من المحالت  :(2شكل )

 تحت الدراسة.

 عزل البكتيريا من محالت الخضروات 

بينت النتائج أكثر األجناس البكتيرية المعزولة من محالت الخضروات 

(, تليها 39.1بنسبة ) spp  Staphylococcusتيرياكانت بك

Klebsiella spp ( تليها 26.1بنسبة ,) Streptococcus spp بنسبة

 Enterobacter(, تليها 8.7بنسبة ) spp  Bacillus(, تليها13.0)

spp  و Protus spp  و Serratia spp ( وأما بكتيريا4.3بنسبة  ,) 

Pseudomonas spp  ذه المعاملة . فلم تتواجد في ه 

 عزل البكتيريا من محالت اللحوم  

بينت النتائج أن األجناس البكتيرية المعزولة من المحالت اللحوم كانت 

وكانت بنسبة   Staphylococcus sppأكثر األجناس البكتيرية تواجدا 

(, تليها بكتيريا 23.8بنسبة )  Bacillus spp (, تليها بكتيريا28.6)

Serratia spp  وStreptococcus spp و Klebsiella spp   بنسبة

(14.3 ,)Pseudomonas spp ( و أما بكتيريا 4.8بنسبة ,)

Enterobacter spp  و Protus spp .فلم تتواجد في هذه المعاملة 

 عزل البكتيريا من المحالت الغذائية 

المعزولة من المحالت الغذائية حيث  ةبينت النتائج أن األجناس البكتيري 

بنسبة  Staphylococcus sppت أكثر األجناس البكتيرية تواجدا كان

(, تليها  25.0بنسبة )  Bacillus spp(, تليها بكتيريا  35.0)

Klebsiella spp ( تليها  20.0بنسبة ,)Enterobacter spp   بنسبة

بنسبة  Pseudomonas spp و Streptococcus spp(, تليها 10.0)

فلم تتواجد في  Serratia spp و Protus spp(, و أما بكتيريا  5.0)

 هذه المعاملة.

 عزل البكتيريا من المناطق المختلفة 

أظهرت نتائج عزل البكتيريا من المناطق المختلفة تواجد البكتيريا في 

(, حيث كانت أكثرها تواجدا في منطقة 100جميع المناطق بنسبة )

تليها منطقة وسط (, 26(, تليها منطقة يدر بنسبة ) 28كرزاز بنسبة )

 20(, وكانت أقلها تواجدا في منطقة أوالد بعيو بنسبة ) 25البالد بنسبة )

 (.3( شكل )3( جدول)

 

 Crosstabulation العزل مكان * البكتيريا نوع

 البكتيريا نوع

 العزل مكان

Total 
الغذائ

 ية
 الخضر اللحوم

 

Bacillus spp 

 12 2 5 5 مكان العزل

%  Count 

within  

 
25.0 23.8 8.7 18.8 

Enterobacter 

spp 

 3 1 0 2 مكان  العزل  

% Count 

within  
10.0 0.0 4.3 4.7 

Klebsiella spp 

 13 6 3 4 مكان العزل

% Count 

within  
20.0 14.3 26.1 20.3 

Protus spp 

 1 1 0 0 مكان العزل

% Count 

within  
0.0 0.0 4.3 1.6 

Pseudomonas 

spp 

 2 0 1 1 مكان العزل

%Count within  5.0 4.8 0.0 3.1 

Serratia  spp 

 4 1 3 0  مكان العزل  

% Count 

within  
 

0.0 14.3 4.3 6.3 

Staphylococcu

s spp 

 22 9 6 7 مكان العزل

 % Count 

within  
35.0 28.6 39.1 34.4 

Streptococcus  

spp 

 7 3 3 1 مكان العزل

% Count 

within  
5.0 14.3 13.0 10.9 

Total 
 64 23 21 20 مكان العزل

%Count within  100.0 100.0 100.0 100.0 
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النسب المختلفة لألجناس البكتيرية المعزولة من المناطق  :(3شكل )

 تحت الدراسة.

النسب المختلفة لألجناس البكتيرية المعزولة من المناطق  :(3جدول )

   تحت الدراسة.

 

 عزل البكتيريا من منطقة كرزاز 

بنسبة  Bacillus sppبينت النتائج أن اكتر األجناس البكتيرية تواجدا 

(, تليها  22.2بنسبة ) Serratia spp(, تليها بكتيريا  27.8)

Enterobacter spp   وStaphylococcus spp ( 16.7بنسبة  ,)

 و Pseudomonas spp و Klebsiella sppتليها 

Streptococcus spp( وأما بكتيريا  5.6بنسبة ,)Protus spp  فلم

 تتواجد في هذه المنطقة.

 عزل البكتيريا من منطقة يدر 

تواجدا في منطقة يدر بكتيريا  ةأظهرت النتائج أن أكثر األجناس البكتيري

Staphylococcus spp ( تليها  47.1بنسبة ,)Klebsiella spp و 

Bacillus spp ( تل 23.5بنسبة ,) يهاStreptococcus spp  بنسبة

 و Protus spp و   Enterobacter spp(, وأما بكتيريا  5.9)

Pseudomonas sppو Serratia spp .فلم تتواجد في هذه المنطقة 

 عزل البكتيريا من منطقة وسط المدينة  

أظهرت النتائج أن أكثر األجناس البكتيرية تواجدا في منطقة وسط البالد 

 Klebsiella(, تليها  43.8بنسبة ) Staphylococcus sppبكتيريا 

spp ( تليها  25.0بنسبة ,)Streptococcus spp ( 18.8بنسبة  ,)

 Enterobacter(, أما بكتيريا  12.5بنسبة ) Bacillus sppتليها 

spp   و Protus spp و Pseudomonas spp و Serratia spp 

 فلم تتواجد في هذه المنطقة .

 ا من منطقة أوالد بعيو  عزل البكتيري

أظهرت النتائج أن أكثر األجناس البكتيرية تواجدا في منطقة اوالد بعيو 

(, 30.8بنسبة ) Klebsiella sppو Staphylococcus sppبكتيريا 

 Bacillus spp(, تليها 15.4بنسبة ) Streptococcus sppتليها 

ريا (, أما بكتي 7.7بنسبة ) Protus sppو Pseudomonas sppو

Serratia spp وEnterobacter spp   .فلم تتواجد في هذه المنطقة 

 

  المناقشــة

, تأظهرت هذه الدراسة أن العمالت الورقية قد تكون ناقال للممرضا

حيث أن األنواع البكتيرية التي تم عزلها في هذه الدراسة لها القدرة على 

رة االتهام كناقل تحمل الظروف البيئية األمر الذي يجعل النقود في دائ

للعدوى, حيث أنها قد تسبب في نقل بعض األنواع البكتيرية الهامة من 

الناحية الطبية كالسالمونيال والشيجال واالسينيتو باكتير بيوماني وغيرها 

 من األنواع البكتيرية الممرضة.

نتائج التلوث الميكروبي للعمالت الورقية المتداولة في مدينة  بينت

حيث , 100العينات موضوع الدراسة بالبكتيريا بنسبة مصراتة تلوث 

وتتفق هذه النتائج مع  عزلة بكتيرية بطريقة العزل المباشر, 36تم عزل 

أجناس بكتيرية باستخدام وسطين  8. حيث تم عزل ]1 [ما تحصل عليه 

 جرام كانت هي السائدة السالبة لصبغةواتضح أن البكتيريا  بكتيريين,

,  37 لصبغة جرام لم تتجاوز موجبةأن البكتيريا الفي حين   63بنسبة 

وربما يكون السبب في ذلك أن أعداد البكتيريا السالبة في البيئة بصفة 

عامة تعتبر أكثر انتشارا من البكتيريا الموجبة لصبغة جرام وقدرة 

البكتيريا السالبة على تحمل الظروف البيئية كانت أكبر من قدرة البكتيريا 

 [و ]7 [عليه  لغة جرام وهذه النتائج تتفق مع ما تحصالموجبة لصب

, وربما يكون سبب ]2 [. بينما اختلفت هذه النتائج مع ما تحصل عليه]6

لقد أظهرت نتائج االختالف راجع الى اختالف الوقت الزمني للدراسة, 

 التالية:لصبغة جرام  سالبةالبكتيرية ال األجناسالعزل والتعريف وجود 

Klebsiella spp ,spp Pseudomonas ,Proteus spp  ,

Enterobacter spp  ,Serratia spp  أما فيما يخص البكتيريا

لصبغة جرام فلقد أظهرت نتائج العزل والتعريف وجود  الموجبة

,   Staphylococcus sppالتالية:  البكتيرية األجناس

Streptococcus spp ,Bacillus spp . 

من  ىدينار أعل 1ى فئةعل المتواجدةريا  بين أن متوسط أعداد البكتيت 

ى وقد يعز ;دينار 1نتيجة للتداول المتكرر لفئة  ,باقي العمالت الورقية

ن مادة صنع النقود إنوع المادة المصنوع منها العمالت حيث  ىإل السبب

احتواء القطن على  السيليلوز و ,من القطن والكتانتكون مزيج الورقية 

يكون سببا ًلتواجد الميكروبات على  ديكروبات, قالمالذي يتحلل بواسطة 

وكذلك على العوامل البيئية المحيطة العمالت الورقية, بصورة عالية, 

فكلما قلت  ;ثقافة المجتمع ىوعمر تداول النقود في المحيط البيئي وعل

 ;نتيجة لتداولها بشكل متكرر ,قيمة العمالت النقدية زاد معدل التلوث

كانت أكثر األجناس البكتيرية تواجدا في   Staphylococcusفبكتيريا 

 ن العزل المختلفة هذه الدراسة من أماك

وربما يرجع  , محالت الغذائية , محالت الخضروات(,)محالت اللحوم

تعتبر ساكن طبيعي في جسم السبب في ذلك إلى أن هذه  البكتيريا 

 ,نفاأل ,الجلد ى( فهي توجد علNormal floraاإلنسان والحيوان )

 ,المجاري والحليب ,الماء ,التربة ,كما تتواجد في الهواء ,واألمعاء

 Bacillusالنقود, وتعتبر بكتيريا  ىوبذلك يمكن أن تنتقل بسهولة إل

spp. التربة,فهي تعيش في  ;من األنواع المنتشرة بيئيا بشكل واسع 

( يمكن أن Surface contaminationوتعتبر ملوث سطحي شائع)

أما بقية األنواع  القذرة,السطوح  ىالنقود عند وضعها عل ىتنتقل إل

 األخرى فهي تعتبر من األنواع المنتشرة في كل مكان في البيئة ونادراً 

 ً ولكنها انتهازية  السليم,في المضيف  ما تسبب أمراضا

(Opportunistic bacteria ) خماج الخطيرة المكتسبة تسبب األفقد

( في األشخاص ضعيفي nosocomial infectionمن المستشفيات )

 . ]2 [المناعة

هذه الدراسة أظهرت النتائج وجود اختالفات في انتشار البكتيريا  في

حيث كانت أكثر األماكن انتشارا للبكتيريا في منطقة كرزاز وكانت أقلها 

انتشارا منطقة أوالد بعيو, وربما يكون السبب راجع إلى اختالف المهن 

 Serratia sppهذه المناطق. حيث ظهرت بكتيريا السائدة للقاطنين في 

مرات من محالت اللحوم, وهذا ربما يكون راجع  4في منطقة كرزاز 

إلى أن طبيعة هذه البكتيريا تكون متواجدة في اللحوم أو داخل القنوات 

 المعوية لإلنسان والحيوان. 

شابه إن هذه الدراسة أظهرت نمط من التلوث البكتيري للعمالت النقدية م

تطابقت حيث  ,أجريت في بلدان مختلفة ىلذلك النمط في دراسات أخر

أنواع العزالت البكتيرية المعزولة في دراستنا الحالية مع اختالف  أغلب

  [عليه كال من  لالتلوث, حيث تطابقت هذه الدراسة مع ما تحصنسب 

20,21,19,12,18,14,8[. 

 Crosstabulation المنطقة * البكتيريا نوع

 

 Total المنطقة

 أوالد بعيو
وسط 

 المدينة 
  كرزاز يدر

ع
 البكتيريا نو

Bacillus spp 

Count 

within 
1 2 4 5 12 

  7.7 12.5 23.5 27.8 18.8 

Enterobacter 

spp 

Count 

within 
0 0 0 3 3 

  0.0 0.0 0.0 16.7 4.7 

Klebsiella spp 
Count 4 4 4 1 13 

 within  30.8 25.0 23.5 5.6 20.3 

Protus spp 

Count 

within 
1 0 0 0 1 

 7.7 0.0 0.0 0.0 1.6 

Pseudomonas 

spp 

Count 

within 
1 0 0 1 2 

  7.7 0.0 0.0 5.6 3.1 

Serratia spp 
Count 0 0 0 4 4 

 within  0.0 0.0 0.0 22.2 6.3 

Staphylococcu

s spp 

Count 

within 
4 7 8 3 22 

  30.8 43.8 47.1 16.7 34.4 

Streptococcus 

spp 

Count 

within 
2 3 1 1 7 

  15.4 18.8 5.9 5.6 10.9 

Z Total 
Count 13 16 17 18 64 

 within  100.0 100.0 100.0 100.  100.0 
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