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مت مؤخرًا تطوير رمق قيايس ملناطق ترفهيية و جتمعات صناعية عىل شاطئ البحر . يعترب البحر الأمحر بيئة غري مكتشفة ابلنس بة جملمتعها البكتريي و مقاومهتا للمضادات احليوية

هجاد ش( القرم ، الشورى)تعترب أأجشار املاجنروف . الأمحر يف هذه ادلراسة، . ديد عامليًا بسبب التغريات البيئية و الأنشطة البرشيةهممة يف النظام البييئ العام لوقوعها حتت ا 

عينة رسوبية مجمعة من املواقع الساحلية و البعيدة عن الساحل و مناطق منو  12للتعرف عىل العزالت اليت مت احلصول علهيا من  16s rDNAمت اس تخدام تقنية تسلسل 

س تخدام تقنية . املاجنروف سالهل  470مت عزل . يف تغري احملتوى الورايث للمواقع املدروسه ( ARGs )المكي لتقدير مكيات املوراثت املقاومة للمضادات البكتريية  PCRمت ا 

ىل  ستيطان جممتعات بكتريية يف مناطق معينة يف البحر الأمحر 137بكتريية و صنفت ا  س تخدام تقنية  عالوة عىل ذكل فقد. من الأنواع املمتزية كام اكن ظاهرًا ا   16Sمت ا 

rRNA أأمكن بشلك نس يب . اجنروفالتتابع العميق اجليين ال كتشاف اجملمتعات البكتريية يف الأنظمة البيئية لساحل البحر الأمحر و املناطق البعيدة عن الساحل و بيئة امل

س تعادة عزالت من الشاطئ اكرث مقاومة و بكترياي مقاومة لكثري من العقاقري  جامليًا مت التعرف عىل و ا (MDR)ا    32ليت اكنت سائدة يف العينات البعيدة عن الساحل ا 

ن الكرثة النسبية اخن فضت بشلك معنوي يف املواقع شعبة من املنطقة احمليطة جبذور املاجنروف مع الربوتيوبكترياي السائدة يف لك من املواقع املدروسة ، و مع ذكل فا 

مت العثور بشلك كبري نسبيًا عىل أأكرث من  (MG-ZB)ابملقارنة مع موقع اجلزيرة القدمية ابلقرب من دهبان        (  MG-ARس ، و الري   MG-MSمس تورة ، ) الساحلية 

و لكن .   MG-ARو  MG-MSمن شعب اكتينوبكترياي و الفريوميكيوتس و أأس يدو بكترياي و لكوروفليكيس و س بايروكيتات و بالنكومايسيتات يف املواقع  1%

جاميل  MG-ZB يف موقع  %1ها اكنت اقل من تراكزي  اكنت 945 (OTUs) عىل مس توى النوع و تقريبًا  (OTUs)وحدة تصنيفية معلية  1659، مت التعرف عىل ا 

جاميل مت العثور عىل . مشرتكة عرب مواقع اخذ العينات اخملتلفة  ربوتوبكترياي النس بة السائدة يف مجيع شعبة يف املواقع الساحلية و البعيدة عهنا و قد جسلت شعبة ال 32بشلك ا 

ابكتريوديتس و فريميكيوتس : ، اكنت هناك شعب أأخرى ذات غزارة ويه  CS-19اكنت هناك غزارة نسبية من برويتوابكترياي يف املناطق البعيدة عن الشاطئ و . املواقع 

جاميل . و الأكتينوابكترياي  كتشاف مثانية عرش بكترياي عىل مس توى اجلنس  532ومت التعرف عىل ا  املشفرة ملقاومة أأمينوجليكوس يدات   ARGs، و قد مت يف هذه ادلراسة ا 

يف املواقع الساحلية و  qnrS, aacC2, ermC , blaTEM-1وقد وجد بشلك شائع املوراثت . و بيتا الكتام و السلفاانميد و املاكروليد و و الكونيولون و الترتاس يلكني 

و  aaC2 , aaC3يف املواقع الساحلية بشلك أأسايس يف العينات امللوثة بواسطة النشاط الاديم تشمل  ARGsوجد بشلك نس يب مزيد من  و قد. البعيدة عن الساحل 



ة بدراسات أأخرى يس تنتج من ذكل وجود زايدة نسبية يف العزالت املقاومة للمضادات امليكروبية يف البحر الأمحر مقارن. اليت وجدت بغزارة أأعىل نسبيًا من عينات الشاطئ

أأظهر حتليل البياانت املنسقة الأساس ية . احملققة يف املواقع الساحلية امللوثة بشلك واحض  ARGs، وأأن النشاطات الادمية من احملمتل مسامههتا يف زايدة التنوع البكتريي و 

  Cobetia صناف بكتريية معينة اكنت سائدة يف موقع و الأجناسوجد أأن أأ .  MG-MSو اكنت سائدة  MG-ZBعن   MG-AGللمتغريات املتعددة انفصال جتمع موقع 

أأظهر التنوع البيتا مجموعة . مقارنة ابملواقع الساحلية املتأأثرة ابلنشاط الاديم يف املواقع الساحلية  MG-ZBمت التعرف علهيا عىل الأغلب يف موقع  Pseudoalteromonasو

 .املاجنروف منفصةل ساحلية و بعيدة عن الساحل و 
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Abstract 

The Red Sea is perceived an unexplored environment for its bacterial community and 

antibiotic resistance. A record number of recreational sites and industrial zones recently 

have been developed on the Red Sea coast. Mangrove habitats are ecologically important 

ecosystems that are under severe pressure worldwide because of environmental changes 

and human activities. In this study, 16S rDNA sequencing was used to identify the 

isolates obtained from 12 sediment samples collected from coastal, offshore and 

mangrove sites. Moreover, 16S rRNA gene amplicon deep-sequencing was used to 

explore bacterial communities in 13 samples from Red Sea coast, offshore and mangrove 

ecosystems. Quantitative PCR was used to estimate the quantity of antimicrobial 

resistance genes (ARGs) in the metagenomic DNA of the sites studied. The obtained 

bacterial isolates were classified into 137 distinct species, and site-specific bacterial 

communities inhabiting the Red Sea were apparent. Sixteen and seventeen isolates were 

recorded potentially active against E. coli and S. aureus, respectively. Relatively, more 

resistant bacteria were isolated from the coast, and multidrug-resistant (MDR) bacteria 

were predominantly present in the offshore samples. In total, 32 phyla were identified 

from the mangrove rhizospheres, with Proteobacteria predominating at each of the 



studied sites; however, the relative abundance was significantly decreased at the coastal 

sites (Mastorah, MG-MS and Ar-Rayis, MG-AR) compared with the Pristine island site 

near Zahban (MG-ZB). The phyla Actinobacteria, Firmicutes, Acidobacteria, 

Chloroflexi, Spirochetes, and Planctomycetes were present at a relative abundance of 

>1% at the MG-MS and MG-AR sites, but their concentration was <1% at the MG-ZB 

site. A total of 1659 operational taxonomic units (OTUs) were identified at the species 

level, and approximately 945 OTUs were shared across the different sampling sites. 

Overall, 32 phyla were detected in coastal and offshore sites, proteobacteria were 

recorded as the dominant phylum across all sites. Relatively high abundance of 

Proteobacteria was detected in offshore and CS-19 sites. Other abundantly recorded phyla 

were: Bacteroidetes, Firmicutes and Actinobacteria. A total of 532 genera were detected. 

Eighteen ARGs were detected in this study encoding resistance to aminoglycoside, beta-

lactam, sulfonamide, macrolide, quinolone and tetracycline. The qnrS, aacC2, ermC and 

blaTEM-1 genes were commonly found in coastal and offshore sites. Relatively more 

ARGs were found in the coastal sites primarily in the apparently anthropogenically 

contaminated samples, including aacC2 and aacC3, that were detected in relatively 

higher abundance in beach samples. In conclusion, Multivariate principal coordinate data 

analysis separated the MG-ZB site from the MG-AR and MG-MS cluster. Specific 

bacterial taxa were found at each location, and, the genera Pseudoalteromonas and 

Cobetia were predominantly identified in the MG-ZB site compared with the 

anthropogenically influenced coastal sites. Beta-diversity showed coastal, offshore and 

mangroves samples clustered separately. A relative increase in antimicrobial-resistant 

isolates was found in the Red Sea compared to other studies, and the anthropogenic 



activities are probably contributing to the increase in bacterial diversity and the ARGs 

detected in the apparently contaminated coastal sites. 

 

 

 

 


