يدهذ 0220 )4(9

يدهت بغذاد نهعهىو

انتهىث انبكتٍشي نخضاًَ انحباٍَت وانثشثاس
أَىاس عاشىس فشج*
عهً حسىٌ حًادي*
سفٍاٌ يحًذ ششتىذ*
إبشاهٍى حسٍ إبشاهٍى *
عبذ انًُاف نطٍف يصطفى*
اطزالم الجحش  ،20كبًْى الضبًٖ2010 ،
قجْل الٌشز  ،20حشٗزاى2010 ،

انخالصت:
درص الزلووْس الجيز٘ووزٕ ليشاًووٖ الحجبً٘ووخ ّالضزصووبر هووي اووِز اووجب ووبم 2001الوؤ اووِز كووبًْى الضووبًٖ ووبم
 ، 2002أجزٗذ الٌوذجخ لوحطبد الدراطخ اِزٗبً ليشاى الحجبً٘خ هي هحطبد الْرار ًّبظن الذثبى ّّطط اليشاى
ّالوٌطقوخ الْاقةووخ ثبر ووبٍ اووشاى الووزساسحّ ،كول اووِزٗي ثبلٌظووجخ ليووشاى الضزصووبر هوي هحطزووٖ وو٘ي الحلووْح ّّطووط
اليشاى.
رون اطوزيدام كضبتوبد ثيز٘زٗوب القْلوْى ّ )Total Coliformثيز٘زٗوب القْلوْى الجزاسٗوخ )Fecal Coliform
ّثيز٘زٗووب الويوووْراد الوظووجح٘خ ّ )Total Streptococciثيز٘زٗوووب الويووْراد الوظوووجح٘خ الجزاسٗووخ Fecal
ّ )Streptococciالةدد اليلٖ للجيز٘زٗب  )Total Plate Countكداالد للزلْس الجيز٘زٕ تٖ ه٘بٍ اليشاً٘ي وي
طزٗق حظبة الةدد األكضز احزوبالً.
ط لذ أ لٔ أ داد لجيز٘زٗب القْلْى  15000ال٘خ 100/هل تٖ ٘ي الحلْح ّ ،أقل دد تٖ ًبظن الذثبى ثبلٌظجخ
ليشاى الحجبً٘خ ّّطط اشاى الضزصبر ّثلغ  400ال٘خ 100/هل .رزاّحذ أ داد ثيز٘زٗب القْلوْى الجزاسٗوخ ثو٘ي أقول
هي  300ال٘خ 100/هل الٔ  2300ال٘خ 100/هل .كوب رزاّحذ أ داد ثيز٘زٗوب الويوْراد الوظوجح٘خ ثو٘ي أقول هوي
 300ال٘خ 100/هل الٔ  24000ال٘خ 100/هل .أهب ثيز٘زٗب الويْراد الوظجح٘خ الجزاسٗخ تقد رزاّحوذ أ ودادُب
ثوو٘ي أقوول هووي  300ال٘ووخ 100/هوول الوؤ  900ال٘ووخ 100/هوول .أظِووز الةوودد اليلووٖ للجيز٘زٗووب ق٘و وبً هز ٘ووز ًح ثووبازال
الظزّ الج٘ئ٘خ توٖ هحطوبد الدراطوخ ،وص ّاول الؤ  3980ال٘وخ/هل توٖ الوحطوخ الزاثةوخ الْاقةوخ ثبر وبٍ اوشاى
الزساسح ثبلٌظجخ ليشاى الحجبً٘خّ ،اًيفض الةدد الٔ  580ال٘وخ/هل توٖ ّطوط اوشاى الضزصوبرًْ .قشوذ الٌزوب توٖ
هزي الجحش.
انكهًاث انًفتاحٍتColiform, Streptococci, Water born bacteria, Pollution :

انًمذيت:
ّ Streptococciأًووووووْا أاووووووزٓ هضوووووول ثيز٘زٗووووووب
الظبلوًْ٘ال ّالش٘ي٘ال ّلوبد اليْل٘زا .]2
ًّظوووووزاً ألُو٘وووووخ اشاًوووووٖ الحجبً٘وووووخ ّالضزصوووووبر
ثب زجبرُوووووب هرووووبدر لززث٘ووووخ األطوووووب ّاشاًووووبد
لوةبل وووخ اوووحخ الو٘وووبٍ ّثظوووجت الوووٌق اليج٘وووز توووٖ
الوةلْهووبد ووي ُووذٗي اليوووشاً٘ي ،لووذا جووب د ُوووذٍ
الدراطخ.

رزْاجوووود الجيز٘زٗووووب ثشوووويل طج٘ةووووٖ تووووٖ الو٘ووووبٍ
الظووطح٘خ ّ ، ]1ليووي ثظووجت رووزدٕ ًْ ٘ووخ الو٘ووبٍ
روووشداد أ ووودادُب ،ح٘وووش أى هةظووون الو٘وووبٍ الظوووطح٘خ
هلْصخ ثظجت ه٘وبٍ الروز الروحٖ ّ لؤ األاو
هي الوٌبطق صاد اليضبتخ الظويبً٘خ الةبل٘وخ ّ .]2هوي
أكضز الوشبكل أُو٘خً ثبلٌظجخ للو٘بٍ ُٖ هشيلخ الزلْس
الجيز٘زٕ ّالويبطز الٌبجوخ ٌَ ،ح٘وش ٗةزجوز الووب
هروودراً ر ٘ظ وبً لةاووبثخ ثيض٘ووز هووي األهووزا ألًووَ
ّططبً ًبقالً ّحبهالً للةدٗد هي األح٘ب الدق٘قوخ ّالزوٖ
ٗووووٌةيض رهص٘زُووووب طوووولجبً لوووؤ الح٘ووووبح تووووٖ هيزلووو
الو وووبالد  ، ]3وص هوووي الوةوووزّ أى الةدٗووود هوووي
طيبى الةبلن الٗشالْى ٗةزودّى لٔ الو٘وبٍ الظوطح٘خ
كو٘ووبٍ األًِووبر أّ ال ووداّل أّ حزوؤ ه٘ووبٍ الجح٘ووزاد
كوربدر لو٘بٍ الشزة لِن ُّ ،]2ذٍ ثطج٘ةخ الحوبل
ريوووْى زلوووخ لوووداْل هلْصوووبد كض٘وووزح ولِ٘وووب .]3
ّٗحووودس الزلوووْس الجيز٘وووزٕ ًز٘ و وخً لْجوووْد ه وووبه٘
ثيز٘زٗووووووخ هوزلووووووخ هضوووووول الجيز٘زٗووووووب القْلًْ٘ووووووخ
ّ Coliformالجيز٘زٗووب القْلًْ٘ووخ الجزاسٗووخ Fecal
ّ Coliformالويْراد الوظوجح٘خ Streptococci
Fecal
ّالويوووووووْراد الوظوووووووجح٘خ الجزاسٗوووووووخ

انًىاد وطشائك انعًم:
اووولذ الدراطووخ اشاًووٖ الحجبً٘ووخ ّالضزصووبرّ ،قوود
ااز٘ووزد طووذ هحطووبد ل و و الةٌ٘ووبد ،اصٌزووبى هٌِووب
توووٖ اوووشاى الضزصوووبر ّأرثووو هحطوووبد توووٖ اوووشاى
الحجبً٘وخ .رون جوو ٌ٘ووبد اوشاى الضزصوبر اوويل )1
هووي هٌطقووخ وو٘ي الحلووْح هووي جِووخ هدٌٗووخ طووبهزا
هحطخ رقن ّ )1هي ّطط اليشاى هحطخ رقون .)2
أهب ٌ٘بد اشاى الحجبً٘خ ،تقود ااوذد الةٌ٘وخ األّلؤ
هي جِخ ًبظن الْرار هحطخ رقن ّ )1الةٌ٘خ الضبً٘وخ
هوي الوٌطقوخ الْاقةوخ ثبر ووبٍ اوشاى الوزساسح هحطووخ
رقن ّ )2الةٌ٘خ الضبلضخ هي ّطط اليشاى هحطخ رقن

* ّسارح الةلْم ّالزيٌْلْج٘ب ،هزكش ثحْس الو٘بٍ
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أ لٔ هةدل للجيز٘زٗب القْلًْ٘خ الجزاسٗخ توٖ الوحطوخ
رقن ّ )2ثلغ 690.9ال٘خ100/هلّ ،اقل هةدل تٖ
الوحطووووخ رقوووون ّ )4ثلووووغ  366.7ال٘ووووخ100/هوووول
جوودّل  .)1كوووب ٗالح و هووي ال وودّل  )2أى أ لوؤ
هةدل أل داد الجيز٘زٗب القْلًْ٘خ الجزاسٗخ كبى اوالل
اووِز أٗووبر ّثلووغ  975ال٘ووخ100/هوولّ ،أقوول هةوودل
كبى االل الفززح هوي اوِز رشوزٗي الضوبًٖ ّل بٗوخ
اِز ً٘ظبىّ ،كبى اقول هةودل اوالل اوِزٕ كوبًْى
األّل ّاووجب ّثلووغ  350ال٘ووخ100/هوول ليوول هووٌِن.
ّكبًذ أ لٔ األ داد للجيز٘زٗب تٖ الوحطوخ رقون )2
االل اوِز أٗوبر ّثلوغ  2300ال٘وخ100/هولّ ،أقول
دد كوبى توٖ الوحطوخ رقون ّ )4ثلوغ أقول هوي 300
ال٘خ100/هول اوالل أاوِز اوجب ّ آصار ّ رووْس ّ
آة ّ رشوزٗي الضووبًٖ ّ كوبًْى األّل ّكووبًْى الضووبًٖ
ايل .)2
ٗزضي هي ال دّل  )1أى هةدل أ وداد الجيز٘زٗوب
الوظوجح٘خ كووبى أقرووبٍ تووٖ الوحطووخ رقوون ّ )2ثلووغ
 2745.5ال٘خ100/هلّ ،أدًٔ هةدل أل دادُب كبى
تووٖ الوحطووخ رقوون ّ )4ثلووغ  341.7ال٘ووخ100/هوول.
ط ل أ لٔ هةدل أل داد الويْراد الوظجح٘خ االل
اووِز آة ّثلووغ  6825ال٘ووخ100/هوولّ ،أقوول هةوودل
أل داد الجيز٘زٗب االل الفززح هي اِز رشزٗي الضبًٖ
ّل بٗخ اِز حشٗوزاى ّكوبى أقول هةودل اوالل اوِز
أٗبر ّثلغ  325ال٘خ100/هل جودّل ّ .)2أاوبرد
الٌزووووب الوووؤ أى أ لوووؤ وووودد لجيز٘زٗووووب الويووووْراد
الوظوجح٘خ كووبى توٖ الوحطووخ رقون ّ )2ثلووغ 24000
ال٘ووخ100/هوول تووٖ اووِز آةّ ،أقوول وودد كووبى تووٖ
الوحطووخ رقوون  )4اووالل الفزووزح هووي اووِز آة الوؤ
اِز أٗبر ّكبى أقل هوي  300ال٘وخ100/هول اويل
.)3
كبًووذ أ لوؤ هةوودالد أل ووداد ثيز٘زٗووب الويووْراد
الوظجح٘خ الجزاسٗخ تٖ الوحطبد  )3ّ2ّ1وص ثل وذ
 400 ّ 436.4 ّ 400ال٘خ100/هل لٔ الزْالٖ،
ّأقووول هةووودل كوووبى توووٖ الوحطوووخ رقووون ّ )4ثلوووغ
 308.3ال٘ووووخ100/هوووول جوووودّل ّٗ .)1زجوووو٘ي هووووي
ال دّل  )2أى أ لٔ هةدل أل داد الجيز٘زٗب كبى قود
طوو ل اووالل اووِز آة ّثلووغ  700ال٘ووخ100/هوول،
ّأقوول هةوودل لد ووداد كووبى اووالل الفزووزح هووي اووِز
رشووزٗي الضووبًٖ ّل بٗووخ اووِز حشٗووزاىّ ،كووبى أقوول
هةوودل تووٖ اووِز كووبًْى األّل ّثلووغ أقوول هووي 300
ال٘خ100/هل .أابرد الٌزب الؤ أى أ لؤ أ وداد
لجيز٘زٗب الويْراد الوظجح٘خ الجزاسٗخ كبى قود طو ل
تووووووووٖ الوحطزووووووووو٘ي  )3 ّ 2ح٘ووووووووش ثلوووووووووغ 900
ال٘خ 100/هول اوالل اوِز آةّ ،أقول ودد كوبى توٖ
الوحطووخ رقوون  )4اووالل الفزووزح هووي اووِز آة الوؤ
اِز حشٗوزاى ّثل وذ أقول هوي  300ال٘وخ100/هول
ايل .)4
ٗةشٓ االررفب تٖ أ وداد الجيز٘زٗوبد الودرّطوخ
تووٖ الوحطووخ رقوون  )2الوؤ الزلووْس الةضووْٕ لو٘ووبٍ
اليشاى ًز٘ وخ لةول٘وبد ال وز ثظوجت األهطوبر ،وص

هحطوخ

ّ )3الةٌ٘خ الزاثةخ هوي جِوخ ًوبظن الوذثبى
رقن .)4
جوةوووذ ٌ٘وووبد الووووب اوووِزٗبً ثبلٌظوووجخ ليوووشاى
الحجبً٘وخ هوي الوْاقو األرثةوخٌ٘ ّ .زو٘ي كول اووِزٗي
ثبلٌظجخ ليشاى الضزصبرّ .رن جو الةٌ٘بد هي الطجقوخ
الظووطح٘خ للو٘ووبٍ ّ لوؤ وووق  )15-10طوون رقزٗج وبً
 ،]1ثْطبطخ قٌبًٖ سجبج٘وخ هةقووخ ح ون  250هول
أ وودد لِووذا ال ووز ّ ،حفظووذ الةٌ٘ووبد تووٖ صالجووخ
اباووخ لٌقلِووب الوؤ الويزجووز ألرووزا الووشر ّ .ثوودأ
جو الةٌ٘بد هي اِز اجب بم  2001الؤ اوِز
كبًْى الضبًٖ بم .2002
رن حظوبة أ وداد الجيز٘زٗوب القْلًْ٘وخ Coliform
ّالجيز٘زٗووب القْلًْ٘ووخ الجزاسٗووخ Fecal Coliform
ّثيز٘زٗوووب الويوووْراد الوظوووجح٘خ Streptococci
ّثيز٘زٗوووب الويوووْراد الوظوووجح٘خ الجزاسٗوووخ Fecal
 Streptococciكووداالد للزلووْس ثبطووزةوبل طزٗقووخ
األًبث٘وووت الوزةوووددح Multiple tube method
ثْطوبطخ الةودد األكضوز احزووبالً Most Probable
 Numberالوْلوووي توووٖ هٌظووووخ الروووحخ الةبلو٘وووخ
، ]2
ّحوبٗوووخ الج٘ئوووخ األهزٗي٘وووخ
 .] 3كووووووب رووووون حظوووووبة الةووووودد اليلوووووٖ للجيز٘زٗوووووب
 Bacterial total countثطزٗقوخ الةوود ثبألطجووب
ّ Plate countالوهاْص هي .]1
الوقبطخ،
رن رحدٗد هةٌْٗخ الفزّ تٖ اليرب
طوووووْا اً الفوووووزّ الوْقة٘وووووخ أّ الفوووووزّ الشوووووِزٗخ
ثبطوزيدام رحل٘ول الزجوبٗي ثبر وبُ٘ي – Two ways
ّ Analysis of varianceثبطوزيدام الحبطوْة
اٙلٖ ّالجزًبه ّ . ]4لدراطوخ الوقبرًوبد الوزةوددح
الزووٖ ّجوود تِ٘ووب تووز هةٌووْٕ ثوو٘ي هحطووبد الدراطووخ
ّتوووق ًزوووب رحل٘ووول الزجوووبٗي ،اجوووزٕ اازجوووبر دًيوووي
للوقبرًبد الوقبرًبد الوزةددح .]5

انُتائح وانًُالشت:
-2خضاٌ انحباٍَت:
ط و ل أ لوؤ هةوودل أل ووداد ثيز٘زٗووب القْلووْى تووٖ
الوحطخ رقن ّ )2قد ثلغ  2418.7ال٘وخ 100/هول،
ّأقوووول هةوووودل كووووبى تووووٖ الوحطووووخ رقوووون ّ )4ثلووووغ
608.3ال٘خ100/هل جدّل  .)1اررف هةدل أ داد
الجيز٘زٗب القْلًْ٘خ االل اِز آة ل٘رل الٔ 4375
ال٘خ100/هلّ ،أًيفض االل أاوِز كوبًْى الضوبًٖ
ّاووجب ّآصار ل٘روول الوؤ  475ال٘ووخ100/هوول ليوول
هوووٌِن جووودّل ّٗ .)2زضوووي الزوووداال ثووو٘ي الوْاقو و
ّاألاووِز هووي اووالل الشوويل  )1ح٘ووش كبًووذ أ لوؤ
األ ووداد تووٖ الوحطووخ رقوون ّ )2ثلووغ الةوودد 12000
ال٘ووخ100/هوول اووالل اووِز آةّ ،أقوول األ ووداد تووٖ
الوحطخ رقون  )4وص ثلوغ  400ال٘وخ100/هول اوالل
األاوووِز اوووجب ّ آصار ّ ً٘ظوووبى ّ أٗوووبر ّ رشوووزٗي
الضبًٖ ّ كبًْى األّل ّكبًْى الضبًٖ.
أهووب أ ووداد الجيز٘زٗووب القْلًْ٘ووخ الجزاسٗووخ تيبًوووذ
ًزب ِب هوبصلخ رقزٗجبً للجيز٘زٗب القْلًْ٘خ ،ح٘ش ط ل
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ال٘خ100/هلّ ،أقل األ داد كبًذ توٖ الوحطوخ رقون
)2اووووالل اووووِز ً٘ظووووبى ّثل ووووذ أقوووول هووووي 300
ال٘خ100/هل ايل .)7
ٗزضووي هووي ال وودّل٘ي  )4ّ3أى أ لوؤ هةوودالد
أل وووداد ثيز٘زٗوووب الويوووْراد الوظوووجح٘خ كوووبى توووٖ
الوحطووخ رقوون ّ )2ثلووغ  780ال٘ووخ100/هوولّ ،أقوول
ووووودد كوووووبى توووووٖ الوحطوووووخ رقووووون ّ )1ثلوووووغ 520
ال٘ووخ100/هوولّ .كووبى الوةوودل أقرووبٍ اووالل اووِز
ً٘ظبى ّثلغ  1400ال٘خ100/هلٌّٗ ،يفض الوةدل
تٖ ثق٘خ األاِز ل٘رل الؤ  350ال٘وخ100/هول توٖ
اوووِز كوووبًْى األّلّٗ .ظِوووز الشووويل  )8أى أ لووؤ
وودد للجيز٘زٗووب كووبى تووٖ الوحطووخ رقوون  )2اووالل
اِز ً٘ظبى ّثلوغ  2100ال٘وخ100/هولّ ،أقول ودد
كبى تٖ ًفض الوْق االل اِز كبًْى األّل ل٘رل
الوووؤ أقوووول هووووي  300ال٘ووووخ100/هوووولّ .لوووون رظِووووز
اازالتووبد هةٌْٗووخ ثوو٘ي الوْاق و الودرّطووخ ثبلٌظووجخ
أل وووداد الجيز٘زٗوووب الوظوووجح٘خ الجزاسٗوووخ توووٖ اوووشاى
الضزصبر ،كوب لن ٗلح أٗضبً ّجوْد تزّقوبد هةٌْٗوخ
ث٘ي أاِز الدراطخ ل و٘ الوْاق الودرّطخ جدّل
ّٗ .)3،4الح و الزووداال ثوو٘ي الوْاق و ّاألاووِز هووي
االل الشيل .)9
وى اررفب أ داد الجيز٘زٗب الودرّطخ تٖ الوحطوخ
رقن  ُْ )1ثظجت الٌشب الظويبًٖ توٖ ُوذا الوْقو
ّّجوووْد ثةوووض القوووزٓ الفالح٘وووخ ّالزوووٖ رروووز
تضووالرِب الوؤ الو٘ووبٍ ثوودّى هةبهلووخ هظووجقخ ثرووْرح
هجباوووووزح أّ ر٘وووووز هجباوووووزحّّ ،اوووووْل تضوووووالد
الحْ٘اًووبد الويزلفووخ ّثقبٗبُووب الو٘زووخ الوؤ الوظووطي
الوب ّٖ ،اى صل ٗؤاز أٗضبً هيوبطز اطوزيدام ُوذٍ
الو٘ووبٍ للشووزة  .]8 , ]7 , ]6كوووب أى اًيفووب
أ داد الجيز٘زٗب الودرّطخ توٖ الوحطوخ رقون ُ )2وْ
ثظجت ح ن الوظوطي الووب ٖ اليج٘وز ّ ول٘وخ الزٌق٘وخ
الذار٘وووخ للو٘وووبٍ ّثةووود ُوووذٍ الوٌطقوووخ وووي الزوووهص٘زاد
الوظججخ للزلْس.
ط و ل أ لوؤ هةوودل أل ووداد الجيز٘زٗووب اليل٘ووخ تووٖ
الوحطخ رقون  )2ح٘وش ثلوغ  1836ال٘وخ/هلّ ،اقول
هةوووودل كووووبى تووووٖ الوحطووووخ رقوووون ّ )1ثلووووغ 1684
ال٘وووخ/هل جووودّل ّ .)3كوووبى أ لووؤ هةووودل أل وووداد
الجيز٘زٗوووووب اوووووالل اوووووِز حشٗوووووزاى ّثلوووووغ 2750
ال٘خ/هلّ ،أقل هةدل كبى اوالل اوِز اوجب وص ثلوغ
 890ال٘ووخ/هل جوودّل ّْٗ .)4لووي الشوويل )10
الزوووداال ثوووو٘ي الوْاقووو ّاألاووووِز ثبلٌظووووجخ أل ووووداد
الجيز٘زٗب اليل٘خ.

أكوود الشووزٗدح ّحشووْح  ]6أى أ ووداد الجيز٘زٗووب رووشداد
ه ثداٗخ طوقْ األهطوبر ،كووب ٗةوشٓ ُوذا االررفوب
توووٖ الةووودد الووؤ الٌشوووب الظووويبًٖ هوووي قجووول ثةوووض
الروو٘بدٗي تووٖ الوٌطقووخ ثبالووبتخ الوؤ ّجووْد ثةووض
القووزٓ تووٖ الوٌطقووخ ّالزووٖ رروول تضووالرِب ثرووْرح
هجباووزح أّ ر٘ووز هجباووزح الوؤ الو٘ووبٍ هووي اووالل ثقبٗووب
الحْ٘اًووبد ّاألطوووب الو٘زووخ .أهووب قلووخ األ ووداد تووٖ
الوحطخ رقن  )4ت٘ةْد صلو الؤ ثةود ُوذٍ الوٌطقوخ
ووي الزووهص٘زاد الزووٖ رظووجت الزلووْس ّهزّرُووب تووٖ
هٌبطق ر٘ز ههُْلخ.
أهب الةدد اليلٖ للجيز٘زٗب تقد ط ل أ لٔ دد توٖ
الوحطوووخ رقووون  )2اوووالل اوووِز آة ّثلوووغ 3980
ال٘خ/هلّ ،أقل األ داد تٖ الوحطوخ رقون  )4اوالل
األاِز رشزٗي األّل ،رشوزٗي الضوبًٖ ،كوبًْى األّل
ّكبًْى الضبًٖ ّثل وذ 720 ّ 720 ّ 740 ّ 800
ال٘ووخ/هل لوؤ الزوووْالٖ جوودّل  2ّ1؛ اووويل .)5
ّٗةوووشٓ ُوووذا االررفوووب توووٖ الةووودد الووؤ األطوووجبة
الوووذكْرح أ ووالٍ ثبالووبتخ الوؤ وودم هةبل ووخ ه٘ووبٍ
الرز الرحٖ قجل طزحِوب ولؤ اليوشاى ثروْرح
هجبازح أّ ر٘ز هجبازح.

-0خضاٌ انثشثاس:
ط ل أ لٔ هةودل لجيز٘زٗوب القْلوْى توٖ الوحطوخ
رقوون ّ )1ثلووغ  5440ال٘ووخ100/هوولّ ،أقوول هةوودل
كبى تٖ الوحطخ رقن ّ )2ثلغ  1060ال٘خ100/هل
جدّل  .)3اررفةوذ هةودالد الجيز٘زٗوب اوالل اوِز
رشووووووزٗي األّل تجل ووووووذ  8500ال٘ووووووخ100/هوووووول،
ّاًيفضذ الوةدالد االل اوِز ً٘ظوبى لزرول الؤ
 1100ال٘وووخ100/هووول جووودّل ّٗ .)4جووو٘ي الشووويل
 )6أى أ لٔ دد لجيز٘زٗب القْلْى كبى قد ط ل تٖ
الوحطووخ رقوون  )1اووالل اووِز رشووزٗي األّل ّثلووغ
الةووودد  15000ال٘وووخ100/هووولّ ،اقووول األ وووداد توووٖ
الوحطووخ رقوون  )2اووالل اووِز كووبًْى األّل تجل ووذ
 400ال٘ووخ100/هوول .أهووب ثيز٘زٗووب القْلووْى الجزاسٗووخ
تقوود ط و لذ أ لوؤ الوةوودالد تووٖ الوحطووخ رقوون )1
ّثل ووذ  780ال٘ووخ100/هوولّ ،أقوول هةوودل كووبى تووٖ
الوحطخ رقن ّ )2ثلوغ  480ال٘وخ100/هول جودّل
ّٗ .)3زضي هي ال دّل  )4أى أ لٔ هةدل أل وداد
القْلًْ٘ووبد الجزاسٗووخ كووبى اووالل اِوونز حشٗنوونزاى
ّثلووغ  1200ال٘ووخ100/هوولّ ،اًيفووض ُووذا الوةوودل
تووٖ ثق٘ووخ األاووِز ل٘روول الوؤ  400ال٘ووخ100/هوول.
كبًووذ أ لوؤ أ ووداد لجيز٘زٗووب القْلووْى الجزاسٗووخ تووٖ
الوحطخ رقن  )1االل اوِز حشٗوزاى ّثلوغ 1500
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شكم ( )2خاسطت انعشاق أعهى انًٍٍٍ وتًثم يىالع خًع انعٍُاث انذساسٍت يٍ خضاًَ انحباٍَت وانثشثاس
رهْس الوحطبد هجٌ٘خ تٖ الٌوذجخ ّطزا ق الةول

خذول ( )2انعذد األكثش احتًاالً  MPNنهبكتٍشٌا ندًٍع انًىالع فً خضاٌ انحباٍَت خالل فتشة انذساست
انًىلع
انىساس
انشصاصة
وسط انخضاٌ
َاظى انزباٌ

بكتٍشٌا انمىنىٌ
b
2205± 0004
a
042807± 9607
c
94505± 0205
d
62803± 905

انمىنىٌ انبشاصٌت
c
42607± 07026
a
69209± 6034
b
49209± 6064
d
36607± 3033

انًكىساث انًسبحٍت
b
822± 3003
a
074505± 353
c
67007± 2908
d
34207± 304

انًسبحٍت انبشاصٌت
a
422± 905
a
43604± 708
a
422± 506
b
32803± 803

T.P.C
b
022607± 27004
a
033306± 02307
c
2738028± 26706
d
202207± 26909

األحز الويزلفخ وْدٗبً ردل لٔ ّجْد تز هةٌْٕ  )P <0.05حظت اازجبر دًيي.
 :T.P.Cالةدد اليلٖ للجيز٘زٗب.

خذول (  ) 0انعذد األكثش إحتًاالً  MPNنهبكتٍشٌا خالل أشهش انذساست فً خضاٌ انحباٍَت
الشِز
شباط
آراس
ٍَساٌ
أٌاس
حضٌشاٌ
تًىص
آب
أٌهىل
تششٌٍ األول
تششٌٍ انثاًَ
كاَىٌ األول
كاَىٌ انثاًَ

بكتٍشٌا انمىنىٌ
e
475± 705
e
475± 705
c
952± 3507
b
2522± 94
cd
805± 0306
b
2522± 2020
a
4375± 05078
b
2552± 23070
b
2422± 3302
d
705± 2208
d
652± 24043
e
475± 705

األحز

انمىنىٌ انبشاصٌت
d
352± 0089
cd
452± 8066
d
422± 2020
a
975± 406
bc
552± 807
d
352± 600
c
475± 2404
b
605± 705
b
505± 2005
d
375± 005
d
352± 5077
d
375± 004

انًكىساث انًسبحٍت
d
405± 905
d
475± 2404
d
405± 905
d
305± 005
d
375± 005
c
822± 7027
a
6805± 574
c
852± 05
b
2552± 9005
d
452± 807
d
352± 008
d
375± 005

انًسبحٍت انبشاصٌت
e
305± 005
e
305± 005
e
305± 005
e
305± 005
e
305± 000
de
352± 2305
a
722± 2404
cd
452± 807
bc
522± 2305
e
305± 005
e
322± 2020
e
352± 006

T.P.C
c
2895± 04508
b
0202± 07206
b
0262± 077004
b
0002± 33804
b
0225± 33007
d
2082± 26907
a
0882± 00707
c
2662± 026095
d
2372± 028029
d
2042± 285065
d
200005±28703
d
2285± 27604

الويزلفخ وْدٗبً ردل لٔ ّجْد تز هةٌْٕ  )P <0.05حظت اازجبر دًيي.
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خذول (  ) 3انعذد األكثش إحتًاالً  MPNنهبكتٍشٌا ندًٍع انًىالع انًذسوست فً خضاٌ انثشثاس خالل فتشة انذساست
الوْق

بكتٍشٌا انمىنىٌ
a
5442± 089
b
2262± 079

عٍٍ انحهىة
ّطط اليشاى

األحز

انمىنىٌ انبشاصٌت
a
782± 0204
b
482± 2207

انًسبحٍت انبشاصٌت
a
342± 207
a
322± 203

انًكىساث انًسبحٍت
b
502± 803
a
782± 3307

T.P.C
b
2684± 5206
a
2836± 3304

الويزلفخ وْدٗبً ردل لٔ ّجْد تز هةٌْٕ  )P <0.05حظت اازجبر دًيي.

خذول(  ) 4انعذد األكثش إحتًاالً  MPNنهبكتٍشٌا خالل أشهش انذساست فً خضاٌ انثشثاس
انشهش

بكتٍشٌا انمىنىٌ
d
722±2022
c
2222±0807
b
5422± 0507
b
5422± 0507
a
8522± 2900
d
552± 2206

اجب
ٍَساٌ
حضٌشاٌ
آب
تششٌٍ األول
كاَىٌ األول

األحز

انمىنىٌ انبشاصٌت
b
422± 2023
b
522± 32
a
2022± 32
b
552± 2206
b
552± 2206
b
422± 2028

انًسبحٍت انبشاصٌت
a
322± 2023
a
322± 2023
a
352± 2025
a
322± 2023
a
322± 2023
a
352± 2024

انًكىساث انًسبحٍت
b
552± 2206
a
2422± 4904
b
552± 2206
b
422± 2025
b
422± 2025
b
352± 2026

T.P.C
e
892± 3206
c
2502± 6306
a
0752± 2603
a
0752± 2603
b
0482± 0006
d
2262± 2908

الويزلفخ وْدٗبً ردل لٔ ّجْد تز هةٌْٕ  )P <0.05حظت اازجبر دًيي.
2500

2000
محطة رق م () 1
محطة رق م () 2

1500

محطة رق م () 3
محطة رق م () 4

1000

500

0

كاوون
الثاوي

كاوون
األول

تشريه
الثاوي

تشريه
األول

أيل ول

تم وز

آب

حسيران

أيار

ويسان

آذار

شباط

شكم ( )0أعذاد بكتٍشٌا انمىنىٌ انبشاصٌت خالل أشهش انذساست نهعاو  0222فً خضاٌ انحباٍَت نهًحطاث األسبعت
30000

25000

20000
محطة رقم ()1
محطة رقم ()2

15000

محطة رقم ()3
محطة رقم ()4

10000

5000

0
كاوون
الثاوي

كاوون
األو ل

تشريه
الثاوي

تشريه
األو ل

أيلول

آب

تموز

حسيران

أيار

ويسان

شباط

آذار

شكم ( )3أعذاد بكتٍشٌا انًكىساث انًسبحٍت خالل أشهش انذساست نهعاو  0222فً خضاٌ انحباٍَت نهًحطاث األسبعت
1000

900
800
700
محطة رق ( )

600

محطة رق ( )

500

محطة رق ( )

400

محطة رق ( )

300
200

100
0
كاوون ا ل او ي

كاوون األو ل

تشرين ا ل اوي

تشرين األو ل

أيلو ل

آب

تموز

حزيرا ن

أيا ر

وي ان

آذار

ش اط

شكم ( )4أعذاد بكتٍشٌا انًكىساث انًسبحٍت انبشاصٌت خالل أشهش انذساست نهعاو  0222فً خضاٌ انحباٍَت نهًحطاث
األسبعت
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9000
8000
7000
محطة رق ( )

6000

محطة رق ( )

5000

محطة رق ( )

4000

محطة رق ( )

3000
2000
1000
0
كاوون ال او ي

كاوون األول

تشرين ال اوي

تشرين األول

آب

أيلول

حزيران

تموز

وي ان

أيا ر

ش اط

آذار

شكم ( )5انعذد انكهً نهبكتٍشٌا خالل أشهش انذساست نهعاو  0222فً خضاٌ انحباٍَت نهًحطاث األسبعت
16000
14000

12000
10000
محطة رق ( )

8000
محطة رق ( )

6000
4000
2000
0
كاوون األول

تشرين األول

حزيران

آب

وي ا ن

ش اط

شكم ( )6أعذاد بكتٍشٌا انمىنىٌ خالل أشهش انذساست نهعاو  0222فً خضاٌ انثشثاس
1600
1400
1200
1000
محطة رق ( )

800

محطة رق ( )

600
400
200
0
كاوون األو ل

تشرين األو ل

آب

حزيرا ن

وي ا ن

ش اط

شكم ( )7أعذاد بكتٍشٌا انمىنىٌ انبشاصٌت خالل أشهش انذساست نهعاو  0222فً خضاٌ انثشثاس
2500
2000
1500

محطة رقم ()1
محطة رقم ()2

1000
500
0
كاوون األول

آب

تشريه األول

حسيران

ويسان

شباط

شكم ( )8أعذاد بكتٍشٌا انًكىساث انًسبحٍت خالل أشهش انذساست نهعاو  0222فً خضاٌ انثشثاس
3500
3000
2500
2000

محطة رقم ()1
محطة رقم ()2

1500
1000
500
0
كاوون األول

تشريه األول

حسيران

آب

ويسان

شباط

شكم ( )9أعذاد بكتٍشٌا انًكىساث انًسبحٍت انبشاصٌت خالل أشهش انذساست نهعاو 0222فً خضاٌ انثشثاس
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3500
3000
2500
2000

محطة رق ( )
محطة رق ( )

1500
1000

500
0
كاو ون األو ل

تش رين األو ل

آب

حزير ا ن

وي ا ن

ش اط

شكم ( )22انعذد انكهً نهبكتٍشٌا خالل أشهش انذساست نهعاو  0222فً خضاٌ انثشثاس
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 ، 42-30 .)1 4هٌظووووووووخ الطبقوووووووخ الذرٗوووووووخ
الةزاق٘خ.
-10حسرررٍ ،قز٘جوووخ هحوووود ّاوووجزٕ ،أًووووبر ُّجوووٖ
 .2000هيبتحووخ الزلووْس الجووبْٗلْجٖ تووٖ ه٘ووبٍ
الجح٘ووزاد ّالظوودّد ،دراطووخ قطزٗووخ ،الوٌظوووخ
الةزث٘خ للزٌو٘خ الشرا ٘خ.
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Abstract:
Bacterial contamination of AL-Habania and AL-Tharthar reservoirs were studied
during the period from February 2001 to January 2002, samples were collected from
four stations in AL-Habania reservoir (AL-Warrar, AL-Theban regulator, middle of
the reservoir and the fourth was towards AL-Razzaza reservoir) and from two stations
at AL-Tharthar reservoir (Ein AL-Hilwa and the middle of the reservoir). Coliform
bacteria, faecal Coliforms, Streptococci, faecal Streptococci and total count of
bacteria were used as parameters of bacterial contamination in waters of both
reservoirs through calculating the most probable number.
Highest count of Coliform bacteria (15000 cell/100ml) was recorded at Ein AL-Hilwa
and lowest count at AL-Theban regulator and middle of AL-Tharthar reservoirs and
reached (400 cell/100ml), faecal Coliform bacteria ranged between less than (300
cell/100ml) to (2300 cell/100ml). Total Streptococci ranged between less than (300
cell/100ml) to (24000 cell/100ml), faecal Streptococci ranged between less than (300
cell/100ml) to (900 cell/100ml). Total bacterial count showed variable values due to
ecological changes at the stations of study which reached (3980 cell/ml) in the forth
station towards AL-Razzaza reservoir and was declined to (580 cell/ml) at the middle
of AL-Tharthar reservoir. Results were discussed in the research text.
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