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انخالصة:
رن خالل الدراطخ الؾبل٘خ اخز٘بر صالصخ هْاضع فيٖ هشيزّت ريي ٘خ ه٘يبٍ الويداجي الغدٗيد مؽ٘يش عوايذ الٌزيبجظ هيي
ؽييْا الوييبخ الوييبم ّالوييبخ الوزءييؼ ّالوييبخ الٌِييبجٖمصن اطييزودام هاييدل اًزشييبر الج ززٗييب ال ْلًْ٘ييخ Coliform
 ، ) Bacteriaال ْلًْ٘يييخ الجزاسٗــيييـخ ) )Feacal Coliformالوظيييجؾ٘بد ّ (Streptococciالوظيييجؾ٘بد
الجزاسٗخ ّ ( Feacal Streptococciالادد ال لٖ للج ززٗب  ) Total Plat Countكدالجل للزلْس الج ز٘زٕ هيي
خالل ؽظبة الادد االكضز اؽزوبال) ) Most Probable Numberم
كذلك درطذ ثاض الاْاهل ال ٘و٘بج٘خ هضيل الؾبهيي٘خ ّالويْاد الابل يخ ّالٌزيزاد ّالا يْرح ّالاظيزح مّهيي خيالل
ر ٘٘ن الٌزبجظ رجي٘ي اى ًْي٘يخ ه٘يبٍ هشيزّت الويبخ هالجويخ لتيزا اطيزوداهِب هييدرا لو٘يبٍ الشيزة ؽظيت هٌ ويخ
اليؾخ الابلو٘خ ّ ) WHOهؾدداد الوْاص خ الازاق٘خ م
انكهمات انمفتاحٍة:انمسبحٍات ،انمسبحٍات انبرازٌة ،انقىنىوٍة ،انقىنىوٍة انبرازٌة.

انمقذمة:
الولْصيييبد الووزضيييخ ّالاييييْٗخ ّهيييي الوطِيييزاد
الوظيييزودهخُْ ال ليييْر اّ صيييبًٖ اّكظييي٘د ال ليييْر اّ
االّسّى ّغبلجيييب هيييب ٗظيييزودم ال ليييْر الظيييبجل فيييٖ
هؾطيييبد ريي ي ٘خ ه٘يييبٍ الشيييزة فيييٖ الايييزا ّاليييك
ل دررَ يلٔ الج بخ كززك٘يش هضيبلٖ اصٌيبخ يول٘يخ خيشى
الوييبخ ][5مِٗييد الجؾييش اليئ الزاييز يليئ ريي ص٘ز
الو٘ييبٍ الض ٘لييخ ّثاييض الاٌبصييز الض ٘لييخ ّخبصييخ هييي
هؾطخ اطبلخ قزٗجخ هيي هؾطيخ هابلغيخ الو٘يبٍ الض ٘ليخ
فٖ الزطزو٘خ ؽ٘يش ر يع هؾطيخ الويداجي ثٌ طيخ الز يبخ
ًِز دٗبلٔ ثٌِز دعلخ هي خالل ايطبخ رْص٘بد الٔ
الغِيييبد ااد الاالقيييخ فيييٖ رطيييْٗز ّرؾظييي٘ي ه٘يييبٍ
الشييزة هييي خييالل اخييذ ًوييباط ثشي ل دّرٕ لزالفييٖ
الزلْس الج ز٘زٕ ّال ٘و٘بجٖ م

راد الو٘بٍ هي الويبدر الطج٘ا٘خ االطبطي٘خ
الزٖ ٗؾزبعِيب كيل كيبجي ؽيٖ ككيذلك فيبى الويبخ ٗوضيل
اؽيييد االثايييبد الظيييززار٘غ٘خ فيييٖ صيييٌع الؾ٘يييبح ثشيييزٔ
اء ي بلِب ّٗيييوي اطييزوزار دٗوْهزِييب مراييد الج ززٗييب
عشخا هي الٌ بم الج٘ئٖ الوبجٖ الطج٘ايٖ ّيٌيد ريزدٕ
ًْي٘خ ُذٍ الو٘بٍ ثظجت رت٘ز ؽبلزِب ثطزٗ خ هجبءزح
ّغ٘يييييز هجبءيييييزح ثؾ٘يييييش رييييييجؼ اقيييييل صيييييالؽ٘خ
لالطزاوبالد الطج٘ا٘خ الوويييخ لِيب كاا اى ها ين
الو٘بٍ الظطؾ٘خ هلْصخ ثو٘بٍ الييز الييؾٖ ُّيٖ
الوييدر الييزج٘ض للزلييْس الج ز٘يزٕ ّيليئ االخي
قييييزة الزغواييييبد الظيييي بً٘خ ال ج٘ييييزح ][1ماى ُييييذٍ
الوش لخ رشداد ّرزييون يٌيدهب رطليي ه٘يبٍ الييز
اليييؾٖ هجبءييزح اليئ الو٘ييبٍ الظييطؾ٘خ دّى هابلغييخ
غ٘ز ك ْخح ُّٖ الؾبلخ الابهخ فٖ الايزا ] [3][2ك
ف ييٖ اغلييت االؽ٘ييبى ٗييلدٕ الزلييْس التييبجطٖ اليئ
ادخبل ضزّة هي الووزضيبد الغزصْه٘يخ الواْٗيخ
ّهي ثٌِ٘ب ارارٕ الظبلوًْ٘ال ّالش٘ت٘ال ّ االءزك٘خ
ال ْلًْ٘خ ّالوظجؾ٘بد ّضيوبد الِ٘ييخ ّقيد رظيجت
ُذٍ ال بجٌبد الؾ٘يخ اهزاضيب روزليي فيٖ ءيدرِب هيي
االلزِييبة الوازييدل ثبلواييدح ّاالهاييبخ اليئ االيييزاا
الشييدٗدح ّال برلييخ هضييل الؾويئ الز٘ ْج٘دٗييخ ّالشؽيييبر
ّالِ٘يخ م][4كلذلك ٗغيت اى ٗ يْى الويبخ الوظيزودم
الغزاا االطزوداهبد االده٘خ اّ راجؾخ ّٗغيت اى
ٗ ييْى خييبل هييي الطايين ّاللييْى ّالزاجؾييخ ّخييبل هييي

انمىاد وطرٌقة انعمم:
أعزٗيييذ ال ؾْصيييبد الج ززْٗلغ٘يييخ لاٌ٘يييبد الو٘يييبٍ
هزر٘ي ّاؽدح فيٖ الشيزبخ ّاألخيزٓ فيٖ اليي٘ي هيي
يبم  2008ك اخذد الٌوباط هيي ؽيْا الويبخ الويبم
ّؽيييْا الويييبخ الوزءيييؼ ّؽيييْا الويييبخ الٌِيييبجٖك
ّاطييزودهذ يزٗ ييخ الاييدد االكضييز اؽزوييبال Most
)Probable Numberثبطييزودام الْطييز الشريييٖ
)  )MaCconkey Brothل ل هيي ث ززٗيب ال ْليْى
ّث ززٗيييييب ال ْليييييْى الجزاسٗيييييخ ّاطيييييزودام الْطيييييز
 )Nutrient agarلؾظييبة الاييدد ال لييٖ للج ززٗييب

*ّسارح الالْم ّالز ٌْلْع٘ب
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اظِيييزد الدراطيييخ اى الج ززٗيييب الداليييخ يلييئ الزليييْس
ث ززٗييييب ال ْلْىكال ْليييييْى الجزاسٗييييخك الوظييييجؾ٘بد
كالوظييجؾ٘بد الجزاسٗيييخ ) ّالايييدد ال لييٖ للج ززٗيييب قيييد
طيييغلذ ايلييئ ال ييي٘ن فيييٖ ءيييِزٕ ؽشٗيييزاى ّ رويييْس
ّ 2008خبصخ فٖ اؽْاا الويبخ الويبم ّقيد ٗايْد
الظييجت فييٖ الييك اليئ االرر ييبت الٌظييجٖ فييٖ درعييبد
الؾييييزارح فيييييال يييييي رييييْست االّكظييييغ٘ي الييييالسم
ألكظييدح الوييْاد الايييْٗخ ]ّ[12,11كييذلك اى الوييبخ
الوبم ٗبرٖ هي ًِز دعليخ ال زٗيت هيي الوييت اليذٕ
ٗييزثز ًِزدٗييبلٔ ثٌِييز دعلييخ ّالوؾوييل ثو٘ييبٍ هلْصييخ
ثبالؽ٘ييبخ الوغِزٗييخ ًز٘غييخ ّعييْد هؾطييخ الزطييزو٘خ
لوابلغيييخ الو٘يييبٍ الض ٘ليييخ ّالزيييٖ ر يييْى اٗييييب غٌ٘يييخ
ثبالطييييودح ّالوج٘ييييداد الشراي٘ييييخ ّالؾبّٗييييخ يليييئ
الٌزيييزّع٘ي ّال ظيي ْر ]ّ [13قيييد اًو يييض هظيييزْٓ
الوغبه٘ع الج ز٘زٗخ لوزؽلزيٖ الززءي٘ؼ ّاًايدهذ فيٖ
هزؽلخ الوشى الٌِبجٖ ُّذا االخ٘ز ٗيخ فٖ الشج خ
الٌِبج٘خ للوظزِل ٘يكيلوب اى ًْي٘خ الو٘بٍ الزٖ رتيذٕ
الشج خ هزطبث خ هع الوْاص بد الازاق٘خ 1657\74
ّ هٌ وخ اليؾخ الابلو٘خ ][4م
كذلك اظِز الغدّل  )2ثاض الوزت٘زاد ال ٘و٘بج٘يخ
لو٘ييبٍ الشييزة الزييٖ رتييذٕ الشييج خ هضييل الزا ييز ؽ٘ييش
ّصيييل هايييدلِب ّ 2.0ؽيييدح ي يييْرح ّ NTUكيييذلك
ال جزٗزيبد ّالوتٌ٘ظييْ٘م ّال بلظيْ٘م ّالوييْاد اليييلجخ
ال ل٘خ يلوب اى ق٘ويخ ُ pHيٖ اقيل هيي ؽبليخ الزايبدل
ّرثويب ُييذٍ الؾبليخ رزعييع ل و٘يبد الشييت الوظييزودهخ
فييٖ هزؽلييخ الز زييل ك كييذلك ًغييد ثييبى الوييْاد الابل ييخ
 T.S.Sاًو ض ُٖ االخزٓ ّاسدادد كو٘يخ الويْاد
الذاججخ ّ T.D.Sقد رزعع الشٗبدح الٔ سٗبدح االهيالػ
الذاججيخ ثظييجت اضييبفبد الشييت الوظييزودم فييٖ هزؽلييخ
الز زييييل  FLOCCULATIONهوييييب ٗييييلدٕ اليييئ
رزط٘ت الويْاد الابل يخ ال ل٘يخ فيٖ اؽيْاا الززطي٘ت
اّ فييٖ يٌ٘ييبد الو٘ييبٍ فييٖ هزاؽييل الزي ي ٘خ االخييزٓ
]ٗ[13ظزٌزظ هوب طيجي اى ًْي٘يخ ه٘يبٍ هشيزت الويبخ
صييبلؾخ لالطييزودام الجشييزٕ ُّييذا ٗييدل يليئ عييْدح
الزي ٘خ لوزاؽل الوشزّت الووزل خ م

الِْاج٘يييخ ماطيييزودم عِيييبس ً pH meterيييْت
)(WTWل ٘ييبص الؾبهييي٘خ ّق٘ييبص الا ييْرح كّريين
ق٘ييييبص ال جزٗزييييبد ثبلطزٗ ييييخ الْسً٘ييييخ ثبطييييزودام
هؾلْل كلْرٗيد الجيبرْٗم ّرزطي٘جِب ثشي ل كجزٗزيبد
الجيييبرْٗم كاهيييب ال بلظيييْ٘م ّالوتٌ٘ظيييْ٘م فبطيييزودهذ
الطزٗ يييييخ الؾغو٘يييييخ ثبطيييييزودام هؾليييييْل EDTA
ّال لْرٗيييد ثبطيييزودام دل٘يييل كزّهيييبد الجْربطيييْ٘مك
ّكيييذلك الويييْاد الابل يييخ ثيييبلطز الز ل٘دٗيييخ ّؽظيييت
هبّرد يي ],[6,4

انىتائج وانمىاقشة :
الو٘ييبٍ الاذثييخ ًبقلييَ لوا يين الج ززٗييب الووزضييخ ّاى
هغوْييييخ ث ززٗيييب ال ْليييْى رظيييزاول دل٘يييل ث ز٘يييزٕ
للزلييْس الجييزاسٕ فييٖ الو٘ييبٍ ّاًِييب ثييبرسٍ فييٖ الو٘ييبٍ
الاذثيييخ ؽدٗضيييخ الزليييْس ثبل ييييالد الوٌشل٘يييَ] [7م
اظِيزد ًزييبجظ ال ؾي الو٘ زّثيٖ لاٌ٘ييبد هشييزّت
ري ٘خ الوداجي الزٖ أّخذد هي اؽْاا الوبخ الويبم
ّالوبخ الوزءؼ ّالوبخ الٌِبجٖ كوب فٖ الغدّل ) 1
إى أيلٔ رلْس طغل فٖ اؽيْاا الويبخ الويبم ؽ٘يش
ثلغ ييدد ث ززٗيب ال ْليْى 2.4 × 104خل٘يَ 100هيل
فيٖ ءيِز رويْس ّاقيل ال ي٘ن ثليغ 1.5 x 104خل٘يَ
100هيييل فيييٖ ءيييِز ؽشٗيييزاى ّ فيييٖ ءيييِز اٗليييْل
) عدّل )1م كوب اى ّعْدُب ٗدل يلٔ ّعْد ث ززٗيب
هاْٗييخ فييٖ الوييبخ] [8فييٖ ؽيي٘ي راييد ث ززٗييب ال ْلييْى
الجزاسٗخ ّث ززٗيب الوظيجؾ٘بد ّالوظيجؾ٘بد الجزاسٗيَ
دل٘يييل افييييل فيييٖ ال شيييي ييييي الزليييْس الجيييزاسٕ
ث يالد الوغبرٕ  ،ؽ٘ش رْعد فٖ الجيزاس ثييْرٍ
داجويييَ ّثبييييداد هوزل يييَ ّ ،رشييي٘ز الٌزيييبجظ اى اييييداد
ث ززٗب الوظجؾ٘بد طغلذ ايلٔ ال ٘ن فٖ ءيِز رويْس
اا ثلتييذ  1.4x102خل٘ييخ 100هييل م فييٖ اؽييْاا
الوييبخ الوييبم ّطييغلذ ادًيئ ال يي٘ن فييٖ اؽييْاا هييبخ
الززء٘ؼ اا ثلتذ فٖ ءيِز ؽشٗيزاى ّأٗليْل zero,
) )0.1x10خل٘خ  122 /هل يلئ الزيْالٖ فيٖ ؽي٘ي
اًايدهذ فيٖ اؽيْاا الويبخ الٌِيبجٖ ّطيغلذ ث ززٗيب
الوظيييجؾ٘بد الجزاسٗيييخ فيييٖ ءيييِز ؽشٗيييزاى ّرويييْس
 2008اا ثلتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذ
 )0.7×102, 1.7×10خل٘ييييخ  100/هييييل فييييٖ
أؽيييْاا الويييبخ الويييبم ّقليييذ الٌظيييجَ فيييٖ اؽيييْاا
الززءي٘ؼ اا ثلتيذ  1 x 10هيل 100 /خل٘يخ
1x10اًاييييدهذ فييييٖ ءييييِز اٗلييييْل ّ 2008كييييذلك
اًاييدهذ فييٖ اؽييْاا الوييبخ الٌِييبجٖ اا رازجييز ّعييْد
ث ززٗيييب الو يييْراد الوظيييجؾ٘خ الجزاسٗيييخ دل٘يييل يلييئ
ّعْد رلْس ثزاسٕ قدٗن اا اى هدح ث بخ ُذٍ الج ززٗيب
فيييٖ الويييبخ الوليييْس اييييْل هيييي هيييدح ث يييبخ الج ززٗيييب
الوزض٘خ الواْٗخ ][9
فٖ ؽظبة الادد ال لٖ للج ززٗيب ال ٗو يي ريْفز ّطيز
غييذاجٖ ّظييزّ هالجوييخ هْؽييدح ل ييل اًييْات ث ززٗييب
الو٘ييبٍ ّلِيييذا فيييبى اييييداد الج ززٗيييب الزيييٖ رٌويييْ يلييئ
االيجب لْطز ًوْ هاي٘ي ُيْ اقيل ث ض٘يز هيي ييددُب
الْاقاٖ فٖ الو٘بٍ ][10م

جذول ( )1أعذاد بكترٌا انقىنىن وانقىنىن انبرازٌة
وبكترٌااا انمساابحٍات وانمساابحٍات انبرازٌااة وانعااذد
انكهً نهبكترٌا فاً مشاروم ماال انماذائه عاالل عااو
 (1118عهٍة \ 111مم).
الج ززٗب
Coliform

Faecal
Coliform
Streptococcu
s
Faecal
Streptococcu
s
Total Plate
Count
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الوبخ الوبم
الوبخ الوزءؼ
الوبخ الٌِبجٖ
الوبخ الوبم
الوبخ الوزءؼ
الوبخ الٌِبجٖ
الوبخ الوبم
الوبخ الوزءؼ
الوبخ الٌِبجٖ
الوبخ الوبم
الوبخ الوزءؼ
الوبخ الٌِبجٖ
الوبخ الوبم
الوبخ الوزءؼ
الوبخ الٌِبجٖ

ؽشٗزاى
1.5x 104
1 x 10
Zero
1.5 x 104
1 x 10
Zero
1.1 x 102
0.1 x 10
Zero
1.7 x 10
1 x 10
Zero
2.5 x 104
2.3 x 10
Zero

روْس
2.4 x 104
2 x 10
0.1 x 10
1.5 x 104
1.2 x 10
Zero
1.4 x 102
1 x 10
Zero
0.7 x 102
1 x 10
Zero
4.6 x 104
2.2 x 10
Zero

اٗلْل
1.5 x 104
1 x 10
zero
9.3 x 102
1.1 x 10
zero
1.1 x 10
zero
zero
1.5 x 10
zero
zero
0.2 x 104
1.5 x 10
zero
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جذول (: )1معذالت بعض انعىاصر انكٍمٍاوٌة فً
مشروم مال انمذائه ( مال انشرب )
الاٌبصز ال ٘و٘بّٗخ
pH
Turbidity
NTU

الوادل
7.3
2.0

CL

75

Mg/L
Mg/L

++

Ca
Mg ++

75
43

Mg/L

T. S. S

2

Mg/L

T. D. S

400

Mg/L

SO4

130

Mg/L

انمصادر:
.1

.1

.3
.4
.5
.6
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Abstract :
Three stations were chosen on the water treatment plan of al- madaan .The Samples
collected from the (Raw water) and the Sedimentation, filtration and storage water
and the drinking water of outlet. Coliform densities T.S and F.C and TS and F.S and
total bacterial count as bacteriological pollution indicators, as moste probable number
(MPN) method was studied in test. Also some of the chemical characteristics of the
water like pH , total suspended solid T.S.S, T.D.D.and S04 , T.Hardness , Ca++ , Mg++
. From the results it were indicated . The study showed the drinking water of outlet
(distriputed in system) was agree with WHO criteria and Iraqi limits standards .
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