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رشا كفاح حسه*
علي حسون حمادي*
سفيان محمذ شزتوح*
بكز حمودي سلوم*
أحمذ عالء الذيه عبذ المجيذ*
اعرالو انثؽس  ،20كإٌَ انصاَ2009 ، ٙ
قثٕل انُشش  ،21كإٌَ انصاَ2010 ، ٙ

الخالصة;
دسط انرهٕز انثكرٛش٘ نخضاٌ انؽثاَٛح يٍ شٓش شثاط عاو ٔ 2005نغاٚح شٓش كإٌَ انصاَ ٙعاو ٔ ،2006أظشٚتد
انًُزظتتح شتتٓشٚال تانُغتتثح نهختتضاٌ .ذتتى اعتترخذاو كصااتتاخ تكرٛشٚتتا ان ٕنتتٌٕ ٔ )Total Coliformتكرٛشٚتتا ان ٕنتتٌٕ
انثشاصٚتتح ٔ )Fecal Coliformتكرٛشٚتتا انًكتتٕساخ انًغتتثؽٛح ٔ )Total Streptococciتكرٛشٚتتا انًكتتٕساخ
انًغثؽٛح انثشاصٚح  )Fecal Streptococciكذاالخ نهرهٕز انثكرٛش٘ ا ٙيٛاِ انخضاٌ.
ععهد أعهٗ أعذاد نثكرٛشٚا ان ٕنٌٕ ٔتهغد  1500خهٛح100/يم ا ٙانًؽغح انٕاقعح تاذعتاِ ختضاٌ انتشصاصج ختالل
شٓش آب ٔ ٚم انعذد إنٗ أقم يٍ  300خهٛح100/يم نثاق ٙيؽغاخ انعًع ٔنث ٛح األشتٓش ،ذشأؼتد أعتذاد تكرٛشٚتا
ان ٕنٌٕ انثشاصٚح ت ٍٛأقم يتٍ  300خهٛتح 100/يتم ات ٙظًٛتع انًؽغتاخ ٔنكتم األشتٓش إنتٗ أعهتٗ قًٛتح نٓتا ٔتهغتد
 700خهٛح100/يم ا ٙكم يٍ يؽغح انٕساس ٔانشصاصج ٔٔعظ انخضاٌ خالل شٓش آب.
أيا تكرٛشٚا انًكٕساخ انًغثؽٛح ا ذ ذشأؼد أعذادْا ت ٍٛأقتم يتٍ  300خهٛتح100/يتم ات ٙيؽغتاخ انعًتع ٔنكتم
األشٓش إنٗ 700خهٛح100/يم كؽذ أعهٗ ا ٙيؽغح انشصاصج خالل شٓش آبٔ ،ذشأؼد أعتذاد تكرٛشٚتا انًكتٕساخ
انًغتتتثؽٛح انثشاصٚتتتح تتتت ٍٛأقتتتم يتتتٍ  300خهٛتتتح100/يتتتم اتتت ٙيؽغتتتاخ انعًتتتع ٔنكتتتم األشتتتٓش ٔ تتتٕالل إنتتتٗ 700
خهٛح100/يم ا ٙيؽغح انشصاصج خالل شٓش آب.
كً ا ذى ذؽذٚذ أ م انرهٕز انًٕظتٕد ات ٙيٛتاِ انختضاٌ تاالعرًتاد عهتٗ انُغتثح تت ٍٛأعتذاد تكرٛشٚتا ان ٕنتٌٕ انثشاصٚتح
ٔتكرٛشٚا انًكٕساخ انًغثؽٛح انثشاصٚح ان ٕنَٕٛح انثشاصٚح :انًغتثؽٛح انثشاصٚتح) ؼغتة قتإٌَ كٛهتذسؾٔ ،ذشأؼتد
انُغثح يٍ  )1إنٗ  )2.3ا ٙيٛاِ انخضإٌَ ،قشد انُرائط ا ٙيرٍ انثؽس.
الكلمات المفتاحية;Coliform, Streptococci, Pollution, Reservoir

الممذمة;
ٔ Coliformانًكٕساخ انًغتثؽٛح Streptococci
Fecal
ٔانًكتتتتتتتٕساخ انًغتتتتتتتثؽٛح انثشاصٚتتتتتتتح
ٔ Streptococciأَتتتتتتٕا أختتتتتتشٖ يصتتتتتتم تكرٛشٚتتتتتتا
انغتتتتانًَٕٛال ٔانشتتتتٛكٛال ٔ تتتتًاخ انكتت تٕنٛشا [، ]2
َٔ تتتشال ألًْٛتتتح ختتتضاٌ انؽثاَٛتتتح تاعرثتتتاسِ يرتتتذسال
نرشتٛتتتح األعتتتًان ٔختتتضاٌ نًعانعتتتح شتتتؽح انًٛتتتاِ ذتتتى
ذؽذٚتتتذ أ تتتم انرهتتتٕز انثكرٛتتتش٘ اتتت ٙيٛتتتاِ انختتتضاٌ
نهرعتتشا عهتتٗ انغتتثم انًًكُتتح نهؽتتذ أٔ انر هٛتتم يتتٍ
ذهٕز انًٛاِ انغغؽٛح ا ٙانخضاٌ ٔتانرتان ٙانًؽاا تح
عهٗ يٛاِ انخضاٌ نالعرخذاياخ انًخرهفح.

ذرٕاظتتذ انثكرٛشٚتتا تشتتكم عثٛعتت ٙاتت ٙانًٛتتاِ
انغتتتغؽٛح [ٔ ،]1نكتتتٍ تغتتتثة ذتتتشد٘ َٕعٛتتتح انًٛتتتاِ
ذتتتضداد أعتتتذادْا ،ؼٛتتتس أٌ يع تتتى انًٛتتتاِ انغتتتغؽٛح
يهٕشح تغثة يٛتاِ انرتشا انرتؽٔ ٙعهتٗ األخت
يٍ انًُاعق راخ انكصااح انغكاَٛح انعانٛح [.]2
ٔيتتٍ أكصتتش انًشتتاكم أًْ ٛتحل تانُغتتثح نهًٛتتاِ
ْتتت ٙيشتتتكهح انرهتتتٕز انثكرٛتتتش٘ ٔانًختتتاعش انُاظًتتتح
عُتتّ ،ؼٛتتس ٚعرثتتش انًتتا يرتتذسال سئٛغتتال ن تتاتح
ال ٔؼتايالل نهعذٚتذ
تكصٛش يٍ األيشاض ألَّ ٔعغال َتاق ل
يٍ األؼٛا انذق ٛح ٔانرتٚ ٙتُعكظ ذيشٛشْتا عتهثال عهتٗ
انؽٛاج ا ٙيخرهف انًعتاالخ [ ، ]3إر يتٍ انًعتشٔا
أٌ انعذٚذ يتٍ عتكاٌ انعتانى الٚضانتٌٕ ٚعرًتذٌٔ عهتٗ
انًٛتتاِ انغتتغؽٛح كًٛتتاِ األَٓتتاس أٔ انعتتذأل أٔ ؼرتتٗ
يٛتتتاِ انثؽٛتتتشاخ كًرتتتادس نًٛتتتاِ انشتتتشب نٓتتتى [،]2
ْٔتتزِ تغثٛعتتح انؽتتال ذكتتٌٕ عش تتح نتتذخٕل يهٕشتتاخ
كصٛشج إنٓٛا.
ٔٚؽتتذز انرهتتتٕز انثكرٛتتتش٘ َرٛعتتحل نٕظتتتٕد
يعتتايٛع تكرٛشٚتتح يًش تتح يصتتم انثكرٛشٚتتا ان ٕنَٕٛتتح
ٔ Coliformانثكرٛشٚتتا ان ٕنَٕٛتتح انثشاصٚتتح Fecal

المواد وطزائك العمل;
شتتتًهد انذساعتتتح ختتتضاٌ انؽثاَٛتتتحٔ ،قتتتذ اخرٛتتتشخ
أستعح يُاعق نعًتع انعُٛتاخ اكاَتد انًؽغتح األٔنتٗ
ذ تتع يتتتٍ ظٓتتتح َتتتااى انتتٕساس ٔانًؽغتتتح انصاَٛتتتح اتتتٙ
انًُغ تتح انٕاقعتتتح تاذعتتاِ ختتتضاٌ انتتشصاصج ٔانًؽغتتتح
انصانصح كاَد أ ٙعظ انخضاٌ ٔانًؽغتح انشاتعتح يتٍ
ظٓح َااى انزتاٌ ،كًا ْٕ يث ٍٛا ٙانشكم .)1

*ٔصاسج انعهٕو ٔانركُٕنٕظٛا -يشكض تؽٕز انًٛاِ
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 2-1 =FC:FS ذصثتتد تتتيٌ انًُتتارض يتتيخٕرج يتتٍ
يُغ ح قشٚثح يٍ يرذس انرهٕز.
 4-2 =FC:FS ذصثتتد تتيٌ انرهتتٕز ْتتٕ خهتتٛظ يتتٍ
اضالخ اإلَغاٌ انغائذج.
 4 =FC:FS أٔ أكصتتش ذصثتتد تتتيٌ انرهتتٕز يرتتذسِ
تشاص اإلَغاٌ.
أٌ ي ٛتتاط  ٕٚ FC:FSتتػ أ تتم انرهتتٕز اًٛتتا إرا
كاٌ يٍ أ م ؼٕٛاَ ٙأٔ إَغاَ.]6[ ٙ

الىتائج والمىالشة;
عتتعم أعهتتٗ يعتتذل ألعتتذاد تكرٛشٚتتا ان ٕنتتٌٕ اتتٙ
يؽغح انشصاصج ٔقذ تهغ  1500خهٛح 100/يم ختالل
شتتتٓش آب ٔ ٚتتتم انعتتتذد إنتتتٗ أقتتتم يتتتٍ  1000خهٛتتتح
100/يتتم نثتتاق ٙيؽغتتاخ انعًتتع ،شتتكم  ،)2إسذفتتع
يعذل أعذاد تكرٛشٚا ان ٕنٌٕ انثشاصٚح خالل شٓش آب
نٛرم إنٗ  700خهٛح 100/يم ا ٙيؽغتاخ انتٕساس
ٔانشصاصج ٔٔعظ انخضأٌ ،اَخفضد ان ًٛح إنٗ أقم
يتتٍ  400خهٛتتح 100/يتتم نثتتاق ٙاألشتتٓش شتتكم .)3
ٚرضتتػ يتتٍ انشتتكم سقتتى  )4أٌ أعهتتٗ عتتذد نثكرٛشٚتتا
انًكٕساخ انًغثؽٛح كاٌ خالل شتٓش آب ات ٙيؽغتح
انتتشصاصج ٔتهتتغ  700خهٛتتح 100/يتتم ٔأقتتم يتتٍ 400
خهٛح 100/يتم نثتاق ٙانًؽغتاخٚٔ .ثت ٍٛانشتكم )5
أٌ أعهٗ عذد نثكرٛشٚا انًكٕساخ انًغتثؽٛح انثشاصٚتح
كتتاٌ ختتالل شتتٓش آب ٔتهتغ  700خهٛتتح 100/يتتم اتتٙ
يؽغح انشصاصج شى ٚتُخف انعتذد إنتٗ أقتم يتٍ 300
خهٛتتح 100/يتتم نثتتاق ٙاألشتتٓشٚٔ .ثتت ٍٛانعتتذٔل )1
انُغتتثح  FC:FSنرؽذٚتتذ أ تتم انرهتتٕز ؼٛتتس كاَتتد
أعهٗ قًٛح نٓتا ات ٙيٕقتع ٔعتظ انختضاٌ ختالل شتٓش
آب ٔتهغتتتد ٔ 2.3أقتتتم قًٛتتتح نٓتتتا كاَتتتد  0.75اتتتٙ
يؽغح انٕساس.
إٌ ٔظٕد تكرٛشٚا ان ٕنٌٕ ا ٙانًٛاِ ٚعذ يؤششال عايتال
نهرهٕز انثكرٛش٘ ٔانز٘ ًٚكتٍ أٌ ٚكتٌٕ يتٍ انغثٛعتح
أٔ يٍ انثشاص [.]6

شكككل ( )2خارطككة العككزاق أعلككي اليمككيه وتم ككل موال ك
جم العيىات الذراسية مه خشان الحباوية
رموس المحطات مبيىة في الىمذجة وطزائك العمل
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ظًعد عُٛتاخ انًتا شتٓشٚلا يتٍ شتٓش شتثاط عتاو
ٔ 2005نغاٚتح شتتٓش كتتإٌَ انصتاَ ٙعتتاو ٔ ،2006ذتتى
ظًع انعُٛاخ يٍ انغث ح انغغؽٛح نهًٛاِ ٔعهٗ عًتق
 )15-10عتتُرًرش ذ شٚث تال ،تٕعتتاعح قُتتاَ ٙصظاظٛتتح
يع ًح ؼعى 250يم أعتذخ نٓتزا انغتشضٔ ،ؼف تد
انعُٛتتتاخ اتتت ٙشالظتتتح خا تتتح نُ هٓتتتا إنتتتٗ انًخرثتتتش
ألغشاض انضس ٔانرًُٛح [.]1
ذى ؼغاب أعذاد تكرٛشٚا ان ٕنٌٕ ٔتكرٛشٚا ان ٕنتٌٕ
انثشاصٚتتتح ٔتكرٛشٚتتتا انًكتتتٕساخ انًغتتتثؽٛح ٔتكرٛشٚتتتا
انًكتتتتٕساخ انًغتتتتثؽٛح انثشاصٚتتتتح كتتتتذاالخ نهرهتتتتٕز
انثكرٛتتتتتش٘ تاعتتتتترعًال عش ٚتتتتتح األَاتٛتتتتتة انًرعتتتتتذدج
ٔ Multiple Tube Methodترغثٛق انعذد األكصش
اؼرًاالل  Most probable Numberانًٕ ػ اتٙ
[.]4[ٔ ]3[ٔ ]2
أٌ انًكتتتٕساخ انًغتتتثؽٛح انثشاصٚتتتح ذعغتتت ٙدعًت تال
نهرهٕز انثشاص٘ اًٛا إرا ٔظذخ يع تكرٛشٚا ان ٕنتٌٕ،
ُْٔان عالقح ت ٍٛتكرٛشٚا ان ٕنٌٕ انثشاصٚتح ٔتكرٛشٚتا
انًكٕساخ انًغثؽٛح انثشاصٚحْٔ ،زِ انعالقح ٔ ؽٓا
انعانى كٛهذسؾ [ ]5تًا ٚه:ٙ
 إرا كاَد َغتثح تكرٛشٚتا ان ٕنتٌٕ انثشاصٚتح Fecal
) Coliform (FCإنتتتٗ انًكتتتٕساخ انًغتتتثؽٛح
انثشاصٚتح )0.7 = Fecal Streptococci (FS
أٔ أقتتم آتتزا ٚصثتتد أٌ انرهتتٕز ْتتٕ يتتٍ انًٕاشتتٙ
ٔانغٕٛس انذاظُح.
 1-0.7 =FC:FS ذصثد أٌ انرهٕز ْتٕ خهتٛظ يتٍ
اضالخ انؽٕٛاَاخ انغائذج.

شكل ( ) 3أعكذاد بكتيزيكا المولكون خكاله أشكدز الذراسكة
للعام  3116في خشان الحباوية للمحطات األربعة
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100/يتتم نثتتاق ٙانًؽغتتاخ ٔٚعتتضٖ رنتتك إنتتٗ قاتهٛتتح
انًٛاِ انذاخهٛتح نهختضاٌ عهتٗ انرُ ٛتح انزاذٛتح ٔانُاذعتح
يتتٍ عًهٛتتاخ ذتتذٔٚش يٛتتاِ انختتضاٌ ٔقاتهٛتتح انثكرٛشٚتتا
عهتتٗ انث تتا اتت ٙيصتتم ْتتزِ انًٛتتاِ ،اثتتانشغى يتتٍ أٌ
انثكرٛشٚا انًعٕٚح ذغرغٛع انث ا ؼٛتح ات ٙانًتا نفرتشج
يؽذٔدج يٍ انضيٍ ا ظ إال أَٓا كصٛشال يتاذكصش تيعتذاد
ظتتذٚشج تاالْرًتتاو تانًٛتتتاِ انًهٕشتتح يتتٍ دٌٔ أٌ ذف تتتذ
قتتذسذٓا عهتتٗ إؼتتذاز اإل تتاتح انًش تتٛح [ .]7إٌ
اسذفا أعذاد تكرٛشٚا ان ٕنٌٕ انكهٛح ا ٙيصم األٔقاخ
انًثُٛح أعالِ ا ٙانذساعح ععم يٍ قثتم آختش ٍٚيصتم
[ ]8ا ٙدساعرٓا نرهٕز يٛاِ َٓش انضاب األعتفم .ن تذ
ٔاا تتتد انُرتتتائط انؽانٛتتتح ياظتتتا اتتت ٙانذساعتتتح انرتتتٙ
أظشاْتا [ ]9عهتتٗ َٓتتش انفتتشاخ ،كًتتا عتتعهد دساعتتح
[َ ] 10رائط أعهتٗ يتٍ انُرتائط انًغتعهح ات ٙانذساعتح
انؽانٛتتتح يتتتٍ ختتتالل دساعتتترّ عهتتتٗ ت ٛت تح انًرتتتثاخ
انثؽشٚح .كًا ععهد أعذاد تكرٛشٚا ان ٕنتٌٕ انثشاصٚتح
ٔتكرٛشٚتتا انًكتتٕساخ انًغتتثؽٛح ٔتكرٛشٚتتا انًكتتٕساخ
انًغثؽٛح انثشاصٚح َرائط عانٛح َغثٛال ختالل شتٓش آب
ٔٚعضٖ رنك إنٗ ان شٔا انثٛ ٛح انًالئًتح نًُتٕ يصتم
ْزِ األَٕا يٍ انثكرٛشٚتا ،إ تااحل إنتٗ انًغشٔؼتاخ
انغكاَٛح ا ٙانًُغ ح ٔانٗ عذو يعانعح يٛاِ انرشا
انرؽ ٙقثم عشؼٓا إنٗ انخضاٌ ترٕسج يثاشتشج أٔ
غٛش يثاششج [.]11
عتتتعهد ْتتتزِ انذساعتتتح َرتتتائط أقتتتم تكصٛتتتش تانُغتتتثح
ألعذاد انثكرٛشٚا يًا ظا ا ٙدساعح [ ]12عهٗ يٛتاِ
خضاَ ٙانؽثاَٛتح ٔانصششتاسٚٔ ،عتضٖ رنتك إنتٗ ذشتغٛم
عًهٛح دٔساٌ انًا ا ٙانختضاٌ انًتذسٔط يتٍ ؼٛتس
دخٕل انًا إنٗ انخضاٌ يٍ َتااى انتٕساس ٔخشٔظتّ
يٍ َتااى انتزتاٌ أٔ ذخضُٚتّ ات ٙختضاٌ انتشصاصج عتٍ
عشٚق انًٕقع انٕاقع تاذعاِ خضاٌ انتشصاصج ؼٛتس أٌ
عًهٛح ذذٔٚش انًٛتاِ ذغتاعذ عهتٗ انرُ ٛتح انزاذٛتح نًٛتاِ
انختتضاٌ ٔذتتؤد٘ إنتتٗ انر هٛتتم يتتٍ انًتتٕاد انعضتتٕٚح
انًٕظٕدج ا ٙانخضاٌ ٔتانران ٙذ هٛتم أعتذاد انثكرٛشٚتا
[ .]14[ , ]13أيتتا تانُغتتثح أل تتم انرهتتٕز ارشتتٛش
انُرائط انًثُٛح ا ٙانعذٔل  )1إنتٗ أٌ أ تم انرهتٕز
كاٌ خهٛغال يتٍ اضتالخ انؽٕٛاَتاخ انغتائذج ٔ تٕالل
إنٗ خهٛظ يٍ اضالخ اإلَغاٌ انغائذجٔ ،رنك نٕظٕد
ان شٖ انرتغٛشج انٕاقعتح عهتٗ يؽتٛظ انختضاٌ ٔانرتٙ
ًٚتتترٍٓ ظتتتض يتتتٍ عتتتكآَا يُٓتتتح سعتتت ٙانًٕاشتتتٙ
ٔانغٕٛس انذاظُح تاإل ااح إنٗ ٔظتٕد انرتٛاد ٍٚاتٙ
يٛاِ انخضاٌ نرٛذ األعًان ٔٔظٕد يٕاقتع عغتكشٚح
يؤقرتتح قتتذ ذغتتٓى اتت ٙذهٕٚتتس يٛتتاِ انختتضاٌ ترتتٕسج
يثاششج أٔ غٛش يثاششج.
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شكل ( ) 4أعكذاد بكتيزيكا المولكون البزاسيكة خكاله أشكدز
الذراسكككة للعكككام  3116فكككي خكككشان الحباويكككة للمحطكككات
األربعة
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شككككل ( ) 5أعكككذاد بكتيزيكككا المككككورات المسكككبحية خكككاله
أشدز الذراسة للعام  3116في خشان الحباوية للمحطات
األربعة
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شكككل ( )6أعككذاد بكتيزيككاالمكورات المسككبحية البزاسيككة
خككاله أشككدز الذراسككة للعككام  3116فككي خككشان الحباويككة
للمحطات األربعة

ٚرضػ يٍ انُرائط أٌ أعهٗ أعذاد نثكرٛشٚا ان ٕنتٌٕ
اتتت ٙيؽغتتتح انتتتشصاصج ٔتهتتتغ  1500خهٛتتتح 100/يتتتم
خالل شٓش آبٔ ،قذ ٚعٕد رنك إنٗ انرهٕز انعضتٕ٘
نًٛاِ انخضاٌ َرٛعتحل إنتٗ انفضتالخ انًغشٔؼتح نًٛتاِ
انختتضاٌ يتتٍ قثتتم انُشتتاط انغتتكاَ ٙنتتثع انرتتٛادٍٚ
اتتت ٙانًُغ تتتح تاإل تتتااح إنتتتٗ ٔظتتتٕد تعت ت ان تتتشٖ
انرغٛشج ا ٙانًُغ ح ٔانر ٙذرم اضتالذٓا ترتٕسج
يثاشتتشج أٔغٛتتش يثاشتتشج إنتتٗ يٛتتاِ انختتضاٌ ؼٛتتس أٌ
يٕقتتتع ْتتتزِ ان تتتشٖ ٚكتتتٌٕ ترتتتٕسج يثاشتتتشج ؼتتتٕل
انثؽٛشج ٔ ،اَخفضد ان ًٛح إنتٗ أقتم يتٍ  300خهٛتح

جذوه ( )2يبيه الىسبة  FC:FSلتحذيذ أصل التلوث في خشان الحباوية للعام  3116للمحطات األربعة
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wastewater. 14th edition. APHA,
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& 4. Lansing, M.P. John, P.H.
Dounald, A.C. 1996. Microbiology.
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edition.
MC.
Graw-Hill
Companies, Inc. USA.
5. Geldrich, E.E. 1967. Fecal Coliform
concepts in stream pollution.
Water and sewage works.(114):98-109.
 .7خهتتتتف ،تتتتثؽ ٙؼغتتتت .1987.ٍٛعهتتتتى األؼٛتتتتا
انًعٓشٚتتح انًتتائٔ .ٙصاسج انرعهتتٛى انعتتانٔ ٙانثؽتتس
انعهً.ٙكهٛتتتح انعهتتتٕو-ظايعتتتح انًٕ تتتم ،انغثعتتتح
األٔنٗ.
 .8انؽذٚصْ ،ٙذٚم ذٕاٛتق .1986.األؼٛتا انًعٓشٚتح
انًائٛتتتتح .داس انكرتتتتة نهغثاعتتتتح ٔانُشتتتتش-ظايعتتتتح
انًٕ م ،انغثعح األٔنٗ.
 .9انشتتٕاَ ،ٙعتتتاحٔط يؽًتتذ .2001.دساعتتتح تٛ ٛتتتح
ٔياٚكشٔتإٚنٕظٛح نُٓش انضاب األعفم يٍ يُغ تح
انرتتتٌٕ كتتتٕتش٘ إنتتتٗ انؽٕٚعّ/يؽاا تتتح انرتتتييٛى.
سعتتتانح ياظغتتترٛش  .كهٛتتتح انرشتٛتتتح تُتتتاخ-ظايعتتتح
ذكشٚد.
 .:انًرتتتهػ ،سشتتتٛذ يؽعتتتٕب .1988.عهتتتى األؼٛتتتا
انًعٓشٚتتتتح نهًٛاِ.تٛتتتتد انؽكًتتتتح .ظايعتتتتح تغتتتتذاد-
انعشا  ،انغثعح األٔنٗ.
 .21تتتثش٘ ،أًَتتتاس ْٔثتتتٔ ٙيؽًتتتذ ؼغتتتٍ ٚتتتَٕظ
ٔؼغٍ ُْذ٘ عهغاٌ .2001.انرهتٕز انثكرٛتش٘
اتتَٓ ٙتتش انفتتشاخ .يعهتتح أتؽتتاز انث ٛتتح ٔانرًُٛتتح
انًغتتتتترذايح ،42 -30.)1 4 ،يُ ًتتتتتح انغاقتتتتتح
انزسٚح انعشاقٛح.
11. Yang, L. Chang, W. & Huang, M.
2000. Natural disinfection of
wastewater in marine out fall
fields. Wat. Res. 34. (3,) 743-750.
 .23انشؼثتتتتتت ،ٙعتتتتتتفٛاٌ يؽًتتتتتتذ  .2002.انرهتتتتتتٕز
انثكرٛتتتتتش٘ انثتتتتتإٚنٕظ )ٙنخضاَتتتتت ٙانؽثاَٛتتتتتح
ٔانصششتتتاس .اعشٔؼتتتح ياظغتتترٛش ،كهٛتتتح انعهتتتٕو-
ظايعح تغذاد.
 .24انؽًٛى ،اشٚال ؼًٛى إتشاْٛى .1986.عهى انًٛتاِ
انعزتتتتح .داس انكرتتتة نهغثاعتتتح ٔانُشتتتش-ظايعتتتح
انًٕ م ،انغثعح األٔنٗ.
 .25انشأ٘ ،عاعع يؽًتٕد .1999.تعت ي تاْش
انرهٕز آَ ٙش دظهح ا ٙيذُٚح انًٕ م .يعهتح
أتؽتتاز انث ٛتتح ٔانرًُٛتتح انًغتترذايح-86:)2 1 ،
.96يُ ًح انغاقح انزسٚح انعشاقٛح.

التوصيات;
.2انعًتم عهتتٗ صٚتادج انتتٕع ٙانث ٛت ٙنتتذٖ انًتتٕاعٍُٛ
ٔتكااح انغثم ٔانٕعتائم انًراؼتح يتٍ ختالل أعتذاد
تشايط نهرٕعٛح انعًاْٛشٚتح انثٛ ٛتح خا تح نتثع
انعايه ٍٛرٔ٘ انعالقح.
.3قٛتتتاو انًخررتتتٔ ٍٛانًُٓٛتتت ٍٛاتتت ٙيعتتتانظ ؼًاٚتتتح
انث ٛح يٍ انعايعاخ ٔٔصاساخ انذٔنح راخ انعالقح
القرتتشاغ انرشتتشٚعاخ انًؽهٛتتح ٔانؽتتذٔد انًغتتًٕغ
تٓتتا يتتٍ انًتتٕاد انًهٕشتتح اتت ٙانث ٛتتح انًائٛتتح ٔٔ تتع
خغتتتتتح نذساعتتتتتح ذيشٛشاذٓتتتتتا ٔعتتتتتش يعانعرٓتتتتتا،
ٔانًغاًْح ا ٙإَشا انًخرثتشاخ ٔذتذسٚة انفُٛتٍٛ
عهتتتٗ ذؽذٚتتتذ َٕعٛتتتح انًهٕشتتتاخ ٔكًٛرٓتتتا ٔعتتتش
يعانعرٓتتا ٔانرُغتتٛق اتت ٙاألتؽتتاز انعهًٛتتح اتتْ ٙتتزا
انًعال.
ُٚ.4ثغٔ ٙظٕد عهغح إداسٚح اُٛح ذكٌٕ يغؤٔنح عٍ
كتتم َٓتتش ٔيغتتغػ يتتائ ٙداخهتتٔ ٙيتتا ٚغتتشغ اٛتتّ
ٔعش ٚح اعرعًال يٛاّْ.
.5إنضاو كااح انًؤعغتاخ انرتُاعٛح ٔاإلَراظٛتح يُٓتا
خا حل ذهك ان شٚثح يٍ انًغغؽاخ انًائٛتح تئَشتا
ٔؼتتذج عًتتم أٔ يخرث تش يهؽتتق تٓتتا نٛكتتٌٕ ٔاظثٓتتا
يشاقثتتح يعايهتتح انفضتتالخ قثتتم سيٓٛتتا إنتتٗ انًٛتتاِ
نهؽتتذ يتتٍ ذهٕشٓتتا ٔانٕقتتٕا عهتتٗ كااتتح خغتتٕاخ
يعايهح انفضالخ.
.6اعرعًال انثتذائم انًخرهفتح نهًتٕاد انضتاسج تتيخشٖ
أقم شسال ن َغاٌ ٔت ٛرتّ يصتم اعترعًال انغتش
انثإٚنٕظٛتتتح ٔغٛتتتش انكًٛٛأٚتتتح نًكااؽتتتح تعتتت
األيتتشاض ٔاٜاتتاخ انضساعٛتتح ٔذعُتتة اعتترعًال
انًثٛذاخ انعضٕٚح انغٛش قاتهح نهرؽهم.
.7انرُغٛق ٔانرعأٌ ت ٍٛانذٔل ات ٙيعتاالخ يعانعتح
اتتتتٕاْش انرهتتتتٕز انًتتتتائٔ ٙانؽتتتتذ يُٓتتتتا ٔذثتتتتادل
انخثشاخ ٔٔ ع انرشتشٚعاخ ٔانرعهًٛتاخ انالصيتح
نهؽفاػ عهٗ انث ٛح.
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Abstract:
Bacterial contamination of AL-Habania reservoir was studied during the
period from February 2005 to January 2006; samples were collected from four
stations (AL-Warrar, AL-Theban regulator, middle of the reservoir and the fourth was
towards AL-Razzaza reservoir). Coliform bacteria, faecal Coliforms, Streptococci,
and faecal Streptococci were used as parameters of bacterial contamination in waters
through calculating the most probable number.
Highest count of Coliform bacteria (1500 cell/100ml) was recorded at ALRazaza during August, and the lowest count was less than (300 cell/100ml) in the rest
of the collection stations for all months. Fecal Coliform bacteria ranged between less
than 300 cells/100ml in all stations for all months to 700 cell/100ml in AL-Warrar,
AL-Razaza and in the middle of the reservoir stations during August. Streptococci
bacteria count ranged between less than 300 cell/100ml to 700 cell/100ml as a highest
record in AL-Razaza station during August for both.
The ratio between fecal coliforms and fecal streptococci (FC: FS) was
detected to determined the origin of the pollution in the reservoir depending on
Geldrich statistical law in this research, the ratio ranged between (1) to (2.3).
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