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 الملخص
أجريت ىذه الدراسة لغرض تقيـيم نوعيـة ميـاه ال ـرذ الـذل تعالجـو محيـة تصـاية الميـاه فـه ناحيـة قـره 
تبــة وتوزعــو ءحيــاح الناحيــة حيــث تــم قيــاس الاحوصــات المبتبريــة المتمهمــة بقيــاس الــرقم الييــدروجينه، 

لمتبقه، اءوكسجين المذاذ العدد الكمه لمبكتيريـا وبكتيريـا القولـون التوصيل الكيربائه، الكدرة، الكمور ا
الكمية وذلك بأبذ عينات من المياه عند المأبذ المائه وعند مراحـل التصـاية فـه اءنابيـذ الناقمـة لميـاه  

ولغايـة  ـير 2017 ال رذ فه اءحيـاح المدروسـة حيـث تـم أبـذ العينـات مـن  ـير ت ـرين اءول لعـام 
( وكانــت 8.1 - 7.2أظيــرت النتــائ  ان معــدل قــيم الــرقم الييــدروجينه كــان بــين  2018 اذار عــام 

جمعييــا ميابقــة لممواصــاات العالميــة والعراقيــة لميــاه ال ــرذ ، قــيم الكــدرة كانــت عاليــة وا مبيــا كانــت 
ة ( ناهــالين وحــد19 يــر ميابقــة لممواصــاات العراقيــة والعالميــة لميــاه ال ــرذ وكــان أعمــ  قيمــة لمكــدرة  

كـدرة تبين ذلك وجود تراكيز الكمور المتبقه قه عينات الماح ولكـن كـان بعـض القـيم قمير  يـر ميابقـا  
الهـانه و ـباي  لممواصـاات العالميـة والعراقيـة كـان قـيم العـدد الكمـه لمبكتريـا ميابقـا  ماعـدا  ـير ت ـرين

رين الهـانه و ــباي كانـت  ـــير وكــذلك قـيم بكتريــا القــولون الكميـة ميابقــة لممواصـاات ماعــدا  ــيرل ت ـ
 .ميابقة لممواصاات العراقية والعالمية لمياه ال رذ

  المقدمة 1-
يعـد الماح ركيزة أساسية لمحياة ويعد أساس الوجـود ودعامـة لكـل مظـاىر 

( مـــن 2%لعذبـــة جـــزح صـــغير جـــدا  لـــم يتجـــاوز  البقـــاح . ت ـــكل الميـــاه ا
( مـــن مســـاحة 71% مجمـــول الميـــاه الكميـــة عمـــ  اءرض والتـــه تغيـــه 

الكرة اءرضـية وتتـأهر ىـذه اءىميـة بالدرجـة الكبيـرة فيمـا يبـ  ا نسـان  
ي ـــكل المـــاح نســـبة كبيـــرة مـــن  .[1] وحياتـــو  نـــو مصـــدر ميـــاه ال ـــرذ

محتــوا المــادة الحيــة فــه كــل الكائنــات الحيــة النباتيــة والحيوانيــة ووســيا  
. وفضـر  عـن ذلـك  لمتااعرت الحيوية الته   تتم إ  مـن بـرل ا ذابـة
ــــدفيـــو يحتـــول الكهيـــر مـــن العناصـــر واءمـــرح التـــه تع مـــن ضـــروريات  ـ

الحيــاة وقــد ســبذ تيــور المجتمعــات ا نســانية وتقــدم الزراعــة والصــناعة 
والقضـــاح عمـــ  اءوبئـــة واءمـــراض فـــه زيـــادة أعـــداد الســـكان التـــه باتـــت 

يـاه سـابقا  تارز أ ـكا   مـن الناايـات والمموهـات التـه لـم تمكـن تعـرض الم
 مــن ســاىم فــه تمــوث مصــادر الميــاه اليبيعيــة بأ ــكال ودرجــات مبتماــة

ن ـــــرت دراســـــات وبحـــــوث حديهـــــة تالكـــــد ارتاـــــال نســـــبة الحـــــا ت  .[2]
ونســبة  .[3] المرضــية المنقولــة لميــاه ال ــرذ وكهــرة الوفيــات مــن جراحىــا

ــاة  يــر صــحية بعــد %16  ( مــن ســكان العــالم مــا زالــوا يعــانون مــن حي

اءمــور ذات اءىميــة  التركيــذ الكيميــاول لميــاه اءنيــار مــن التغــاير فــه
الكبــرا عـــند معالجــة الميــاه وتوزيعيــا لرســتبدامات المبتماــة وبــات مــن 
الضـــرورل الحــــد أو التقميـــل مـــن تـــأهير المموهـــات الموجـــودة بنســـذ  يـــر 
مســــموح بيــــا تاــــرض الســــييرة عمييــــا حيــــث ازداد ا ىتمــــام فــــه العقــــود 

لع ـــرين بمعـــايير نوعيـــة الميـــاه ومحـــدداتيا القياســـية اءبيـــرة مـــن القـــرن ا
 لمتقميــل مــن بيــورة المموهــات فــه المصــادر المائيــة وقامــت منضــمات و
وكا ت إقميمية ودولية عمـ  نيـاق اءمـم المتحـدة بت ـجيم بـرام  البحـث 
التــه تيــدج  يجــاد محــددات لممموهــات التــه تضــمن ســرمة المســتيمكين 

 .[4]من ا مراض 
     The aim of study من الدراسة الهدف - 2

ان اليـــدج الرئيســـه مـــن ىـــذه الدراســـة ىـــو التقيـــيم لنوعيـــة ميـــاه ال ـــرذ  
المزودة من محيـة تصـاية ميـاه ال ـرذ فـه ناحيـة قـره تبـة وذلـك بـأجراح 
الاحوصــات المبتبريــة عمــ  عينــات المــاح المــأبوذة مــن مــاح النيــر قبــل 

ــة لمميــاه إلــ  اءن دبولــو محيــة التصــاية وعينــات أبــرا مــن ابيــذ الناقم
 اءحياح المدروسة ومقارنتيا مم المواصاات العالمية و العراقية .

mailto:wisamkaderrashed@gmail.com
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    Samples  جمع العينات  -3

تم جمـم العينـات مـن سـت مواقـم فـه ناحيـة قـرة تبـة والتـه تعتبـر محيـة 
ــــم جمــــذ  ــــاه ال ــــرذ حيــــث ت المعالجــــة الرئيســــية والمصــــدر الرئيســــه لمي

تبة قبل دبول المحية ومن أحـواض الترسـيذ النماذج من مياه نير قرة 
ومـــن موقـــم الحـــوض اءرضـــه بعـــد التر ـــيك وهـــرث نمـــاذج مـــن  ـــبكة 

إلــ   2017توزيم مياه ال ـرذ لمدة سـت أ ير من  ير ت رين اءول  

لبولـــه اية قـــنانه اواتبــم أسمـــوذ جـــمم العينــات بوســ 2018 يـــر اذار 
ية اات البكتيريـــة بوســــاهيمـــين كمـــا جمعـــــت العينـــات الباصـــة بالاحوصــــ

ـــة  قنـــانه زجاجيـــة وهـــم إجـــراح الاحوصـــات والتحاليـــل الكيميائيـــة والايزيائي
يرائــــق البا عتمــــاد عمــــ  يرائــــق التحميــــل والاحوصــــات المعتمــــدة فــــه 

( يوضـك مأبــذ مـاح البــام 1ال ــكل   كمــا فـهالقياسـية لاحوصــات الميـاه 
 .( يوضك حوض الترسيذ 2و ال كل    لمم رول

 

 

 يوضح مأخذ ماء الخام لممشروع :(1الشكل )
 

 

 الترسيب حوض يوضح :(2) الشكل
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 المواد وطرائق العمل  -4

 Meter PHتـــم قيــــاس الـــرقم الييــــدروجينه لمعينـــات باســــتبدام جيــــاز  
ســم باســتبدام ائيــة لممــاح بوحــدة مــايكرو سيمنز/وقيــاس التوصــيمية الكيرب

EC.meter  عتمـاد عمـ  اليريقـة والكمور المتبقه بوحدة ممغم / لتـر با
وتــم قيــاس بجيــاز بعــد معــايرة   NTUالمونيــة ،  الكــدرة بوحــدة ناميــو متــر

بمحاليــل معمومــة الكــدرة  والعــدد الكمــه  Turbidity meter الجيــاز
لمبكتريـــا تـــم تقـــديره بيريقـــة العـــد باءيبـــاق وذلـــك بـــزرل مممتـــر واحـــد مـــن 

سـي الغـذائه فـه العينة بعد رج القنينة الزجاجية عدة مـرات هـم يصـذ الو 
-24   لمـدة c°37يبـق بتـرل المعقـم وىـو بنيـة المـون هـم تحاـظ بدرجـة 

ساعة وهم فه وسي معقم بعدىا يجـرل الحسـاذ العـدد الكمـه لمبكتريـا 48
واءوكسجين المذاذ بوحـدة  standard total count بوحدة بمية / مل

ية جيــــاز قيــــاس اءوكســــجين المــــذاذ هــــم اســــو ممغــــم / لتــــر تــــم قياســــو ب
مــل باســتبدام يريقــة 100 اذ بكتريــا القولــون الكميــة بوحــدة بميــة / حسـ

( وبا عتمــاد MPNية العــدد اءكهــر احتمــا    ااءنابيــذ المتعــددة وبوســ
 ه.عم  الاح  ا فتراضه والاح  التكميم

تـــــم :  analysis   Statistical  التحميلللللل ايحصلللللائي5- 
  حصـائه الجاىــزاستبدام جيـاز الحاسـوذ ايلـه مـن بـرل البرنـام  ا

special program for statistical system (spss) . 
 of varance( ANOVA) test   Analysisين   تحميل التبا

يوضك ىذا ا بتبار وجود فروق معنوية او عدم وجودىـا فـه المتغيـرات 
المدروســــــة  البصــــــائ  الايزيائيــــــة والكيميائيــــــة  والبايولوجيــــــة( حســــــذ  

يــة بــين المحيــات وفــروق زمانيــة بــين اء ــير  يــر التغيــرات فــروق مكان

ان ىذا التحميـل   يوضـك أل  مـن المتغيـرات الائويـة ىـو المسـالول عـن   
 (.P≤0.05أحداث ىذه الاروق  عند مستوا المعنوية  

ابتبـار مكمـل  بتبـار تحميـل التبـاين  : Duncan testاختبار دنكلن  
عـــن اءبــر فــه إحـــداث اذ يوضــك لنــا أل ن المتغيـــرات الائويــة يبتمــج 

ـــة فـــه المتغيـــرات   المدروســـة  عنـــد مســـتوا المعنويـــة  التغيـــرات المعنوي
P≤0.05.) 

اســتبدم ىــذا ا بتبــار  يجــاد مقــدار العرقــة : معامللل ارتبللاط بيرسللون 
مـــــل ا رتبـــــاي بـــــين ىـــــذه بـــــين المتغيـــــرات المدروســـــة اعتمـــــادا  عمـــــ  معا

 ( .P≤0.01و  P≤0.05عند مستوا المعنوية المتغيرات  

      والمناقشة النتائج - 6
  pHقيم الرقم الييدروجينه   1-6

كـــان معـــدل قـــيم الـــرقم الييـــدروجينه لعينـــات الميـــاه المـــأبوذة مـــن مـــاح  
ــاه فــه ناحيــة قــرة تبــة ولجميــم أ ــير  النيــر المغــذل لمحيــة تصــاية المي

( أمــا قــيم اءس 7.8-2.  ( كــان بــين1الدراسـة  كمــا مبــين فــه الجــدول  
 ( أمـا قـيم7.8-7.4نه لعينات المياه بعد الترسيذ كانت بـين  الييدروجي

اءس الييـــــدروجينه لعينـــــات الميـــــاه بعـــــد التر ـــــيك والكمـــــورة كانـــــت بـــــين 
 ( وقــــيم اءس الييـــــدروجينه لميـــــاه  ــــبكة ميـــــاه ال ـــــرذ بـــــين7.4-7.8 
(  والته كانت جميعيا ميابقة لممواصاات العراقيـة والعالميـة 7.5-7.1 

( أظيــرت نتـــائ  التحميـــل ا حصــائه عمـــ  عـــدم 2ل  المبينــة فـــه الجـــدو 
ــائ  الدراســة مــم  وجــود فروقــات  معنويــة  بــين المحيــات عنــد مقارنــة نت

( 7.8-7.4حيــــث كانــــت قــــيم الــــرقم الييــــدروجينه بحــــدود   .[3] دراســــة
تعد مقاربة مم نتـائ  الدراسـة الحاليـة بينمـا كانـت متاقـا  مـم حـدود  والته

 .[5] سةقيم الرقم الييدروجينه لدرا
 ( قيم األس الهيدروجيني لمحطات الدراسة1الجدول رقم )

 St 6 St 5 St 4 St 3 St 2 St 1 Station المعدل

  Date            

7.83 8.1 7.7 7.9 7.9 7.7 7.7 31 / 10 / 2017 

7.76 7.8 7.8 7.7 7.7 7.8 7.8 20 / 11 / 2017 

7.55 7.7 7.5 7.5 7.4 7.4 7.8 19 / 12 / 2017 

7.63 7.9 7.8 7.8 7.6 7.5 7.2 23 / 1 / 2018 

7.81 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.6 13 / 2 / 2018 

7.82 7.76 7.79 7.82 7.87 7.83 7.88 29/ 3 / 2018 

 المعدل 7.65 7.66 7.66 7.76 7.76 7.85 
 

 ( يبين المواصفات القياسية لمياه الشرب2الجدول رقم )
 العراقية اةالمواص WHO مواصاات العنصر

pH 6.5 – 8.5 6.5 – 8.5 
 2000 2500 الكيربائية التوصمية

 5 5 الكدرة

 2 – 0.3 1 – 0.6 المتبقه الكمور

 5 6.8 المذاذ اءوكسجين

 100 0.5 لمبكتريا الكمه العدد

 0 0 الكمية القولون بكتريا
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  Electrical Conductivity الكيربائية التوصيمية قيم 2.6
( 723أعمــــ  قيمــــة لمتوصــــيمية الكيربائيــــة لعينــــات ميــــاه النيــــر  كانــــت  

مـايكرو سيمنز/ســم امــا العينـات المــأبوذة مــن ميـاه البارجــة مــن حــوض 
( 786  الترســـيذ فكانـــت أعمـــ  قيمـــة فـــه  ـــير  ـــباي والعينـــات كانـــت

مايكرو سيمنز/سم المأبوذة من الحوض اءرضه بعـد الكمـورة والتر ـيك 
ســم فــه  ــير  ــباي أمــا أعمــ  قيمــة فــه /ز( مــايكرو ســيمن735  فكانــت

ــــاه ال ــــرذ فكانــــت فــــه  ــــير  ــــباي وقــــدرت   ( مــــايكرو 749 ــــبكة مي
 .[6] ســـــم وعنـــــد مقارنـــــة ىـــــذه القـــــيم مـــــم المواصـــــاات العالميـــــة/ســــيمنز

والعراقيــــة فقــــد كانــــت جميــــم العينــــات ميابقــــة لممواصــــاات المبينــــة فــــه 
وق معنويــة ( ونتــائ  التحميــل ا حصــائه تبــين عــدم وجــود فــر 2الجــدول  

 .[7-8] فه المحيات ونتائ  ىذه الدراسة ميابقة مم دراسة

 

 لعينات المحطات المدروسة قيم التوصيمية الكهربائية بوحدة مايكرومتر/سم(   3الجدول )
 St 6 St 5 St 4 St 3 St 2 St 1 Station المعدل

Date 

454.5 448 443 442 441 473 480 31 / 10 / 2017 

510.6 509 506 508 505 511 525 20 / 11 / 2017 

496.6 515 506 497 496 485 481 19 / 12 / 2017 

554 558 557 553 551 556 549 23 / 1 / 2018 

735.1 749 742 736 735 726 723 13 / 2 / 2018 

537.5 536 534 532 521 553 549 29/ 3 / 2018 

 المعدل 551.1 550.6 541.5 544.6 548 552.5 
 

   Turbidity  الكدرة قيم  6 - 3

أظيـــرت نتـــائ  الدراســـة الحاليـــة ان اعمـــ  قيمـــة لمكـــدرة كانـــت فـــه  ـــير 
قيمــة فــه  ــير واقــل NTU (196 ــباي لعينــات مــاح النيــر وقــدرت بـــ  

ميـــــاه البارجـــــة مـــــن الامـــــا عينـــــات  NTU( 95ت ـــــرين اءول وبمغـــــت  
  (42حـــوض الترســـيذ فكانـــت اعمـــ  قيمـــة فـــه  ـــير  ـــباي وبمغـــت 

NTU   7.57واقــل قيمــة فــه  ــير ت ــرين الهــانه وكانــت) NTU امــا
عينات المياه بعد عممية التر يك والكمورة فكانت قيمـة الكـدرة اعمـ  قيمـة 

واقل قيمة فـه  ـير ت ـرين اءول NTU  (18  فه   ير  باي وبمغت

امــا عينــات ميــاه ال ــرذ فــه ال ــبكة فكانــت أعمــ   NTU(3.6وكانــت  
واقــل قيمــة كانــت فــه  ــير NTU ( 19ي   قيمــة لمكــدرة فــه  ــير  ــبا

وان ارتاال قيمة الكدرة فه اء ير المميـرة NTU ( 3.7ت رين اءول  
ــــ  ظيــــور قــــيم عاليــــة لمكــــدرة فــــه كــــل المحيــــات  ــــذل ســــاعد عم ىــــو ال

فـــه  ـــير  ـــباي وأظيـــرت نتـــائ  التحميـــل ا حصـــائه وجـــود  بصوصـــا  
ىـــذه بـــين المحيــات . واتاقـــت  (P≤0.05 فــروق معنويـــة عمــ  مســـتوا 

 .[7] الدراسة مم دراسة

 ( يبين قيم الكدرة لممحطات خالل مدة الدراسة4الجدول رقم )
 St 6 St 5 St 4 St 3 St 2 St 1 Station المعدل

  Date          

14.65 3.9 3.7 3.7 3.6 28 45 31 / 10 / 2017 

19.08 4.70 4.63 4.61 4.52 7.57 88.5 20 / 11 / 2017 

29.6 5.7 5.5 5.2 5.2 18 138 19 / 12 / 2017 

27.25 13 12.7 12.6 12.3 15.6 97.3 23 / 1 / 2018 

52.05 19 18.9 18.4 18 42 196 13 / 2 / 2018 

17.28 5.9 5.4 5.4 5.3 12.5 69.2 29 / 3 / 2018 

 متوسيات اء ير 105.6 20.6 1 .8 8.3 7.5 8.7 
 

  Residual Chlorine المتبقه الكمور4-6  

يعـــد الكمـــور مـــن المعقمـــات الاعالـــة فـــه محيـــات تصـــاية ميـــاه ال ـــرذ  
لكونــو يضــمن ميــاه أمنــة أهنــاح مرورىــا ب ــبكات التوزيــم ولحــين وصــوليا 

كانت تراكيز الكمور المتبقه ل بكة مياه ال ـرذ ولجميـم و  [9]لممستيمك 
القـــيم  يـــر  ( ممغـــم/ لتـــر وكانـــت بعـــض3.7-0اء ـــير متراوحـــا  بـــين  

والمواصــاات العراقيــة وىــذا يــدل عمــ   [6] اات العالميــةميابقــة لممواصــ

ان الكمــور يــتم اضــافتو فــه المحيــة ب ــكل ع ــوائه وعــدم الدقــة بســبذ 
انقيال التيار الكيربائه فه المحية مما يسبذ إيقـاج مضـبات الكمـور 
ــــ   ــــة كونيــــا قديمــــة يــــالدل ال ــــاه الناقم كمــــا ان التكســــرات فــــه  ــــبكة المي

مــم  ة  وكانــت تراكيــز الكمــور المتبقــه متاقــ انباــاض جــرل الكمــور المتبقــه
 .[8] حدود دراسة
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 ( تراكيز الكمور المتبقي ممغم / لتر لعينات المحطات5الجدول رقم )
 St 6 St 5 St 4 St 3 St 2 St 1 Station المعدل

Date 

1.58 0.8 1.7 3.4 3.6 0 0 31 / 10 / 2017 

0 0 0 0 0 0 0 20 / 11 / 2017 

1.63 1.3 2.1 2.9 3.5 0 0 19 / 12 / 2017 

1.56 0.7 1.8 2.3 2.7 1.9 0 23 / 1 / 2018 

1.75 0.6 0.9 1.4 1.6 0 0 13 / 2 / 2018 

2.05 1.9 2.2 2.8 3.1 2.3 0 29/ 3 / 2018 

 المعدل 0 0.7 41..2 2.13 1.45 0.88 
 

  Desolved oxygen  المذاذ اءوكسجين6 - 5 
العناصـر الميمـة فــه بيئـة الكائنـات المائيــة  يعـد اءوكسـجين المـذاذ مــن

ية ااذ يـتحكم مبا ـرة بأفعاليـا الحيويـة ولـو اىميـة فـه التنقيـة الذاتيـة بوسـ
اءحيــــاح الدقيقــــة كمــــا ان اســــتنااذه يــــالدل إلــــ  حــــدوث عمميــــات التحمــــل 

 رقـم يظير الجدولو  .[10] الألىوائه وتبمج المركبات الضارة والروائك

ذاذ بـرل أ ـير الدراسـة تااوتـا  بـين القـيم لكـن ( لقـيم اءوكسـجين المـ6 
جميم القيم كانت ميابقة لممواصاات العالمية والعراقية وكان اقـل تركيـز 

الدراسـة الحاليـة و ( 6.2  لألوكسجين المذاذ فه  ير  باي فه المحية
ــائ  التحميــل ا حصــائه عــدم  .[7-8]اتاقــت مــم نتــائ  دراســة  وبينــت نت
 .القيم فه محيات الدراسة وجود فروقات معنوية بين

 

 في المحطات خالل مدة الدراسة   Do )قيم ) األوكسجين الذائب(  6الجدول رقم ) 

 St 6 St 5 St 4 St 3 St 2 St 1 Station المعدل   

  Date          

9.11 9.2 9.1 9.2 9.2 9.1 8.9 31 / 10 / 2017 

10.41 10.8 10.5 10.7 10.9 10.5 9.1 20 / 11 / 2017 

9.11 9.3 9.3 9.2 9.2 8.8 8.9 19 / 12 / 2017 

7.84 7.83 7.97 7.96 7.91 7.60 7.80 23 / 1 / 2018 

6.83 7.1 7.1 6.9 6.9 6.8 6.2 13 / 2 / 2018 

7.86 7.55 7.61 7.65 7.67 8.38 8.31 29 / 3 / 2018 

 المعـدل 8.2 8.51 8.61 8.59 8.58 8.61 
  

  Total bacteria Count    مبكتيريال الكمه العدد 6 - 6

يحتــول المــاح البــام بصــورة يبيعيــة عمــ  البكتيريــا وتعــد مــن المكونــات 
الحية لمنظام البيئه حيث تزداد أعـدادىا وتبتمـج أنواعيـا عنـد وجـود أل 

ودلير  عمـ  تموهيـا ومعرفـة درجـة تغذيـة  مصدر تموث عضول فه النير
اذ تـــزداد تراكيـــز البكتيريـــا فـــه  النيـــر مـــن بـــرل وجـــود البكتيريـــا برلـــو

ان قــيم  .[11] اءنيــار الحاويــة عمــ  تراكيــز عاليــة مــن المــواد العضــوية
كانـت أعمـ  قيمـة و فـه مأبـذ مـاح النيـر  العدد الكمه لمبكتيريا كان عاليـا  

لــو فــه  ــير  ــباي وذلــك بســبذ زيــادة كميــة اءميــار وايضــا  مــا تصــذ 
وكانــت قـــيم  .ت الحيوانــاتمبماــات وفضــرو فيــو مــن ميــاه مجــارل ايضــا  

البكتيريــا فــه ميــاه ال ــرذ ميابقــة لممواصــاات العـــالمية والعـــراقية ماعــــدا 
حيــث لــم يــتم إضــافة الكـــمور  2112و ــباي  2112 ــيرل ت ــرين الهــانه

ـــانه وظيــــرت نتـــائ  التحميـــل ا حصـــائه  لممحيـــة فـــه  يــــر ت ـــرين اله
ـــيات بــرل أ يـــر الدراســة واتاقــت النتــائ  مــم  فـــروق معـــنوية بــين المحـ

     .ماعدا مياه النير حيث تجاوزت الحدود المسموح بيا .[7-8] دراسة
 

 ( في عينات مياه المحطات المدروسةالعدد الكمي لمبكتريا)( قيم 7) رقم جدول
 St 6 St 5 St 4 St 3 St 2 St 1 Station المعدل 

  Date            

33.3 0 0 0 0 82 118 31 / 10 / 2017 

55.5 48 45 43 40 62 95 20 / 11 / 2017 

38.33 0 0 0 0 97 133 19 / 12 / 2017 

0 0 0 0 0 0 215 23 / 1 / 2018 

136.33 62 59 63 65 183 286 13 / 2 / 2018 

24.66 0 0 0 0 36 112 29/ 3 / 2018 

 المعدل 176.5 76.66 17.5 17.66 17.33 18.33 
 

   Total Coliform bacteria لكميةا القولون بكتريا   6 -  7

يمكــن اعتبــار ىــذه البكتيريــا بوجــو عــام مال ــر مــايكروبه واضــك لمتعــرج 
عمــ  نوعيــة وصــرحية مــاح ال ــرذ ومــدا صــرحية لرســتبدام الب ــرل 
والصــحة العامـــة ودليــل عمـــ  تمــوث الميـــاه العذبــة بميـــاه المجــارل وربمـــا 

ا وحتـ  فـه مسـتوياتيا يعود ذلك لسيولة عممية الك ج عن ىـذه البكتيريـ
تراوحــت تراكيــز بكتريــا القولــون فــه عينــات النيــر البــام مــا و  .[6] الــدنيا
مـل أمـا أعــم  قيمـة كانـت فـه  ـير 100 ( بميـة / 1700 - 420بـين  

وجــود نســذ عاليــة لمبكتريــا فــه النيــر و ذ ا ــباي واقــل قيمــة فــه  ــير 
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ن فــه بعــض مــن اءمــور اليبيعيــة وان ســبذ تذبــذذ أعــداد بكتريــا القولــو 
اء ير يعـود إلـ  الحـرارة المنباضـة التـه تعمـل عمـ  بقـاح ىـذه البكتريـا 
ــادة الحاصــمة فــه أعــداىا بســبذ ســقوي  حيــة لمــدة أيــول فظــر  عــن الزي
اءميــار فــه تمــك الاتــرة والتــه تجــرج معيــا مبتمــج المموهــات العضــوية 

أمـــا  .[12] والمغـــذيات التـــه تكـــون محممـــة بمبتمـــج اءحيـــاح المجيريـــة
( وعينـــــات ميـــــاه 560-0  نـــــات الميـــــاه بعـــــد الترســـــيذ فتراوحـــــت بـــــينعي

ال رذ كانـت ميابقـة لممواصـاات العالميـة والعراقيـة ماعـدا  ـير ت ـرين 
الهانه الذل لم يتم إضـافة الكمـور فـه يـوم ابـذ العينـات وفحصـيا و ـير 
 باي الذل كان ال ير فيو نسبة سـيول وأييـان عاليـة  قممـت مـن فعاليـة 

يرية وأظيرت نتائ  التحميل ا حصائه وجود فـروق معنويـة التيي الكمور
ومعظميـا تجــاوزت الحــدود  .[7-8] بـين المحيــات وافقـت نتــائ  الدراســة

 المسموح بيا.
 

 ( يبين عدد بكتريا القولون الكمية في محطات الدراسة8) رقم جدول
 St 6 St 5 St 4 St 3 St 2 St 1 Station المعدل

  Date            

93.3 0 0 0 0 140 420 31 / 10 / 2017 

231.6 120 140 165 225 230 510 20 / 11 / 2017 

133.8 0 0 0 0 250 553 19 / 12 / 2017 

80 0 0 0 0 0 480 23 / 1 / 2018 

619.1 350 360 320 425 560 1700 13 / 2 / 2018 

90 0 0 0 0 0 540 29/ 3 / 2018 

 المعدل 700.5 196.6 108.3 80.8 83.3 78.3 
 

 االستنتاجات  
تبـــين مـــن بـــرل الدراســـة ان قـــيم الـــرقم الييـــدروجينه والتوصـــيل   1-

الكيربــائه كــان ضـــمن الحــدود المســـموح بيــا لنوعيـــة الميــاه لممواصـــاات 
العالميــــة والعراقيــــة واتاقـــــت مــــم أ مــــذ الدراســـــات الســــابقة وكــــذلك قـــــيم 

لقياسـية  كانـت قـيم اءوكسجين المذاذ أيضا  كانت ميابقة لممواصـاات ا
 .الكدرة  عالية و ير ميابقة لممواصاات القياسية 

كانت قيم الكدرة عالية و ير ميابقة لممواصـاات العالميـة والعراقيـة  – 2
نتيجــة ا ضــافة  يــر الدقيقـــة لم ــذ وايضــا  نتيجـــة التكســرات فــه  ـــبكة 
 .توزيم مياه ال رذ وكذلك عدم كااحة المر حات لعدم  سميا باستمرار

تبــين وجــود تراكيــز الكمــور فــه ال ــبكة فــه  ــير ت ــرين الهــانه تبــين  3-
  عــدم إضــافة الكمــور نيائيــا  فــه يــوم ســحذ العينــات وفــه  ــير  ــباي 

 .كانت الكدرة عالية وحائر  من دون تييير الماح بصورة جيدة

ـــه  -4  ـــت بليجـــاد العـــدد الكم ـــات المـــاح تمهم ـــة لعين الاحوصـــات البايموجي
ـــه كا ـــة لممواصـــاات ماعـــدا  ـــيرل ت ـــرين الهـــانه لمبكتريـــا الت نـــت ميابق

   .و باي ولذلك قيم بكتريا القولون الكمية
 التوصيات 

معالجــة الميروحـــات الســائمة قبـــل يرحيــا الـــ  نيــر قـــرة تبــة والتـــه 1-  
تكــون  نيـــة بــالمواد العضـــوية وتســـاىم كــذلك بزيـــادة قــيم بكتريـــا القولـــون 

 .بذ المائه لممحيةالكمية والعدد الكمه لممبكتريا فه المأ
تحديـــد جـــرل ال ـــذ المضـــافة إلـــ  احـــواض الترســـيذ فـــه محيـــة  – 2 

تصـــاية المـــاح وعـــدم اضـــافتيا ب ـــكل ع ـــوائه كمـــا يجـــذ تحديـــد جرعـــة 
الكمـــور المضـــافة إلـــ  وحـــدات تعقـــيم المـــاح بعـــد التر ـــيك لضـــمان وجـــود 

 .تراكيز الكمور المتبقه فه اءنابيذ الناقمة ال  اءحياح
يـــات صـــيانة دوريـــة لوحـــدات محيـــة تصـــاية الميـــاه فـــه إجـــراح عمم -3 

ناحيـــة قـــره تبـــة وباصـــة وحـــدات التر ـــيك وذلـــك بغســـل وتبـــديل يبقـــات   
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Abstract 
This Study has been conducted to evaluate the qualityg of drinking water treatment plant in qaratapa, It 

experimental tests of water parameters were potential of hydrogen (pH) electrical conductivity, Turbitty, residual 

chlorine dlssolved oxygen in addition tototal bacteria count and total colon count bacteria for Raw water and 

treatad water in the pipes tran sporting water in samples collected during the period extended order six month's 

started in October 2017 to march 2018 the results showed that value of potential of hydrogen were (7.2-8.1) 

which were accepted with international and Iraqi natlonal standards Water quality. Turbidity were higher value 

was (19) Ntu values of residual chlorine were Founded in each pipe that transports water to quartrs  bat some 

values were liHle not aceeptred with internatiomi and Iraqe national standards water quality .in adition total 

becteria Count Values were not accepted with Iraq. 

Standards were quahty in tow month in december and march values of total colon bacteria values were Exceted 

international and Iraqi national standard water quality  in  tow  months the (Dec and feb) Was Non Exceted. 

 


