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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

 المحتوى البكتيري لمياه االسالة في بعض المناطق لمدينة تكريت تقدير
 سعادت مصطفى دمحم, سهى ماهر عبد ,  دمحم غضبان فرحان

 , تكريت , العراق قسم عموم الحياة , كمية العموم , جامعة تكريت
 

 الممخص
 7وبواقة   51/3/8159ولغايةة  51/55/8158تناولت الدراسة الحاليةة المحتةوا التكتيةرم لميةاس اةسةالة لةتعا المنةادي ةةت مدينةة تكريةت  لم تةرة مةن 

دد نهايةةة حةةت اليادسةةية صةةماة ومةةوة الةةو مديريةةة اةنةةوا  الجويةةة ءدايةةة مدينةةة تكريةةت جنوتةةا , صةةممت الدراسةةة حسةةا  العةة محدةةات موةعةةة اءتةةدا ا مةةن
 .Total Coliform bacteriaعمو اةدتاق والعدد الكمت لتكتريا اليولون   Total Count of aerobic bacteriaالكمت لمتكتريا الهوائية 

CFU×51(  5381-31اظهرت نتائج الدراسة  ارت اع  العةدد الكمةت لمتكتريةا الهوائيةة اا تراوحةت معةدةتها  ءةين  
كمةا اظهةرت النتةائج ارت ةاع اعةداد  5

مةة  511( خميةةة/5111- >3تراوحةةت معةةدةت تكتريةةا اليولةةون الءراةيةةة ءةةين  مةة , ةةةت حةةين 511( خميةةة/5111-81تكتريةةا اليولةةون  اا تراوحةةت ءةةين  
( امةا اعةداد تكتريةا 7ماعةدا المحدةة رقةم   لميةةوالعاوبالك ةان اعداد الكمية لمتكتريا الهوائية ةت مياس اةسالة غيةر مداتيةة لمموامة ات اليياسةية العراقيةة 

, 5 اليولةةون ةةةت ميةةاس الصةةر  ةكانةةت غيةةر مداتيةةة لمموامةة ات اليياسةةية ايفةةا ولجميةة  المحدةةات ةةةت حةةين ان اعةةداد تكتريةةا اليولةةون الءراةيةةة لممحدةةات
 ةيط مداتية لمموام ات اليياسية العراقية والعالمية.  كانت   7,6,7

    لتكتريا الهوائية ,  تكتريا اليولون , تكتريا اليولون الءراةيةاالكممات المفتاحية : 
 

 المقدمة    
فةرورم لوجةود  يعد الما  الدعامة اةساسية لمظاهر الحياة وتواةرس ةهةةو

كةةةةةان اا ءنوعيةةةةةة ميةةةةةاس صةةةةةرب ,  لة ومنةةةةةا اة أهةةةةةتم اةنسةةةةةانالحيةةةةةاة لةةةةةالك 
دعمة  وقةد رائحتة  و  ,م ات  العينية كمون تعا اةهتمام محمور عمو 

, ٕافةاةة تعةا الغميةان ,الترصةي ك آنااك دةرق معالجةة تسةيدة, ماستخد
المختم ةةةةة ةيةةةةد  الحديثةةةةة الترسةةةةي . ونتيجةةةةة لمتدةةةةور والتينيةةةةاتو األمةةةة ح 

اسةتحدثت دةرق معالجةة جديةدة التةةت تهةدع تصةك  عةام لمومةول تالميةةاس 
 ,المةةون  ,رائحةةةال ,النيةةاوة لتكةةون خاليةةة مةةن العكةةورة الةةو درجةةة عاليةةة مةةن
( 5  التايموجيةةةالكيميائيةةة  ,ال يةيائيةةةالنةةواحت  جميةة  الدعةةم, وأمينةةة مةةن

 والتايولوجيةة دخولة  كة  العمميةات المةناعية ةةت.كما تكمن أهمية المةا  
 , المةا  يمكن ألم كائن مهما كان نوع  أو حجمة  أن يعةيب ءةدون  اا ة
اا  ,يعد تمةوث الميةاس مةن المصةاك  الرئيسةية عمةو المسةتوا العةالمتلالك 

 .(8  العالم من تأثيراتهاتعانت منادي مختم ة ةت 
خمائمةها ةةةت  ممةا ادا الةةو ةسةادتعرفةت الميةاس تأنواعهةةا لمتمةوث ةيةد 

 ةةةت تغيةةر ما يحةةدثعنةةد يعةةد المةةا  مموثةةالةةالك منةةادي كثيةةرة مةةن العةةالم 
تركيةة  عنامةةةرس, أوتغيةةةر حالتةةة  تمةةةورة متاصةةةرة أو غيةةةر متاصةةةرة تسةةةء  

ييمةةة  مةةةن ث تغيةةةرات دءيعيةةةة أو كميهمةةةا تحيةةةالنصةةةال التصةةةرم او تسةةةء  
 هةةةةةاممةةةةةا يجعم (3 مةةةةة حية ل سةةةةةتعماةت الدءيعيةةةةةة المخممةةةةةة لهةةةةةا 

 الءراةيةةواليولةون تكتريا اليولةون و ات الممرفالجراثيم و ممدرًا لكثير من 
و هةةةةةاس  لمتمةةةةةوث الءةةةةةراةم الحةةةةةديث ةةةةةةت الميةةةةةاس, كمؤصةةةةةرالتةةةةةت تسةةةةةتعم  

مةة   ميةةاس المةةرع المةةحتاخةةت ل  حةةدثما يعنةةد قةةد تت ةةاقم المصةةك ت
نتيجةةة التسةةر  تسةةء  حةةدوث  ميةةاس الصةةر ل اةناءيةة  الناقمةةة داخةة الميةةاس 

 ءت صةت تعةا األمةراا كالتي ؤيةد قةد يتسةء  الكبو   كسر لهاس اةناءي 
 المجةةارم لميةةاس المةةرع المةةحت وميةةاس  ان ,والةحةةار الجرثةةومت والكةةوليرا
كاةنهةةةةار, الميةةةةاس الدءيعيةةةةة ممةةةةادر تةةةةأثيرًا متاصةةةةرًا عمةةةةو  لهةةةةاالمنةليةةةةة 
هاا التةأثير إلةو حةد يجعة  الةك  ومولعند ة, و المياس الجوةيةالتحيرات 

 .(7المةا  مموثةا   ءةالك الما  غيةر م ئةم ل سةتخدام المرجةو منة  يمةت 
إن جةةةةودة الميةةةةاس ااةسةةةةالة واةعتمةةةةاد عميهةةةةا لتةةةةوةير احتياجةةةةات السةةةةكان 

اا تتعةرا المهمة إا إن مياس ل سةالة  اليومية المختم ة, هت من األمةور
العوامةة  الءيولوجيةةة والعفةةوية وغيرهةةا التةةت تةةؤدم إلةةو  مةةةن كثيةةرالةةو ال
 ةةةةةةةةةت مةةةةةةةةحة تةةةةةةةؤثرةهةةةةةةةت ميةةةةةةةاس الخةانةةةةةةةات المنةليةةةةةةةةة وتالتةةةةةةةةالت  تمةةةةةةةوث

عمةةو ميةةاس  مسةةتخدميها, وخامةةة أن عةةددًا غيةةر قميةة  مةةن السةةكان يعتمةةةد
, وان اسةةتخدام ميةةاس الصةةر  المموثةةة الخةانةةات المنةليةةة حتةةو ةةةت الصةةر 

اتجهةةةةةت لةةةةةالك  ,إلةةةةةو ارت ةةةةةاع نسةةةةةتة  األمةةةةةراا تصةةةةةك  متكةةةةةرر يةةةةةةؤدم
كيةةةة الممرفةةةة منهةةةا التر واميةةةاس الموجةةةودة قةةةت الالدراسةةةات إلةةةو التكتيريةةةة 
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ميةةةةاس والتحةةةةرم عةةةةن ممةةةةادر مووفةةةة  موامةةةة ات قياسةةةةية تكترولوجيةةةةة ل
 E.coli الممرفةةةات هةةةت تكتريةةةا   ةومةةةن أمثمةةةلمميةةةاس   التكتيةةةرم  ثالتمةةةو 

و تعةةا األحيةةا   Salmonella  Shigella ومةةن جهةةة أخةةرا تسةةء  
خامةةة لةةاوم المناعةةة  مثةة  اليايروسةةات  التةةت تسةةء  اةمةةراا الدقييةةة 

ليةةد امةةتحت المةةناعات , كاةد ةةال والمرفةةو والمسةةنين الفةةعي ة مثةة 
المختم ةةةةة  وميةةةةاس ال فةةةة ت الغيةةةةر معالجةةةةة تمةةةةورة جيةةةةدة هةةةةت ممةةةةدرا 

المةةا   ( ان1اساسةةيا لهةةاس المموثةةات مةةن خةة ل المخم ةةات الناتجةةة عنهةةا  
الممةةوث يسةةء  الكثيةةر مةةن اةمةةراا وخمومةةا اةسةةهال عنةةد اةد ةةال 

ن مميةةون  د ةةة  سةةنويا دون سةةة  7.6ييةةار   ,والتةةت تةةؤدم الةةةو وةةةاة مةةةا
, وهكةاا ةةان المةا  يعتءةر واسةدة لنية  الخامسة ةت مختمة  انحةا  العةالم

والتي وئيةةةةد وصةةةةم  اةد ةةةةال  الكثيةةةةر مةةةةن مسةةةةءتات اةمةةةةراا كالةةةةدةينترم 
حةةةاول  لك(. لةةةا7والتهةةةا  الكءةةةد ال ايروسةةةت وامةةةراا الجهةةةاة التن سةةةت  

مصةاك  الميةاس المموثةةة ل ايجةاد حة   عمةةوالعمة   منةا ةمةن تعيةدو اةنسةان 
مةةةةت علتنييتهةةةةا ومةةةةن هةةةةاس الدةةةةرق هةةةةت درييةةةةة عديةةةةدة دةةةةرق  تاسةةةةتخدام
نسةان لمحمةول اتتعها اة التت الدرق الما  وتوم  تانها اول  وترصي  
تسهولتها ويمكن ةم صةخ  الييةام  الدرق وتتمية تمك  نظي ةعمو مياس 

ءها ومناست  ةت الحاةت الدارئةة كحةدوث حةاةت وتةا  او عةدم ومةول 
هةةةت اسةةةتخدام  الحديثةةةةصةةةتكات مةةةا  معيةةةم لمنديةةةة معينةةة , ومةةةن الدةةةرق 

تتميةةةة هةةةاس الدرييةةةة حيةةةث اةصةةةعة وخمومةةةا اةصةةةعة ةةةةوق الءن سةةةجية 
 معظةةةم انةةةواع التكتريةةةا ةظةةة  عةةةن كونهةةةا سةةةهمة اةسةةةتعمالل قاتمةةةةتكونهةةةا 
ولكةن مسةاوئها تكمةن  الو كونها ةتؤثر ةةت دعةم ولةون المةا , تاإلفاةة

وهنالةك  ةت اليرا واةريةاعةت كم تها العالية جدا وعدم امكانية اجرا ها 
الميةةةةاس مثةةةة  اسةةةةتعمال غةةةةاة اةوةون, امةةةةا ا تسةةةةتخدم لتنييةةةةة دةةةةرق اخةةةةر 
ةةةةت تنييةةةة الميةةةاس هةةةت  المسةةةتخدمة عمةةةو ندةةةاق واسةةة و  ئعةالصةةةا الدةةةرق 

ومركتات الكمور وغيرها من المواد ولكةن اكثةر تمةك المةواد  استخدام اليود
 (.6ال مور  واالكمور  افاةة ت تنيية المياس هماةاستخداما 
ةةةت الميةةاس   اةحيةةا  المجهريةةةعمةةو وجةةود  لمتعةةرع الوحيةةدة  ان الدرييةةة

مةةةن  الميةةةاس والتاكةةةد لعينةةةاتالتكتريولةةةوجت  حةةة  ال الييةةةام تعمميةةةات  هةةةت
 مةةن قءةة  المنظمةةات العالميةةة اليياسةةية التةةت تحةةدد مداتيتهةةا لمموامةة ات

 يةتم جهةدا لةاا  وقتةا وتتدمة  قةدوان عممية الكصة  عةن كة  هةاس الجةراثيم 
ةت المةا  دلةي  عمةو  ها يعد وجودلالك  مجهرية  اةحيا  عمو اةعتماد

ن التحث هةو التعةرع عمةو  المحتةوا التكتيةرم ان الهدع مو  (.7   تموث
 لمياس اةسالة لتعا المنادي داخ  مدينة تكريت. 

   المواد وطرائق العمل 

 جمع العينات
وتحسة   مةن منةادي مختم ةة لمدينةة تكريةتميةاس اةسةالة عينةات  تجمع

( 3-8اسةةةتغرقت عمميةةةة جمةةة  ونيةةة  العينةةةات مةةةن   ( حيةةةث8تومةةةية  
 قسةةم عمةةوم الحيةةاة مختءةةر الةةوال حومةةات تعةةد الومةةول  واجريةةتسةةاعة 

 متاصرة.ةت كمية العموم 
 تفمنت المواق  التالية:

 مندية اليادسية نهاية  ( 5رقم   محدة

 ( مندية اليادسية اةقسام الداخمية 8رقم   محدة

 ( مندية صارع الت ج 3رقم   محدة

 ( مندية صارع المعارا 7رقم   محدة

 ( مندية حت العمرم 1رقم   محدة

 ( مندية حت الةهور 6رقم   محدة

 ( قر  اةنوا  الجوية 7رقم   محدة

 الوساط الزرعيةا
اةوسةةةةةةال الةرعيةةةةةةة المناسةةةةةةتة لتنميةةةةةةة تكتريةةةةةةا الميةةةةةةاس العاتةةةةةةة  اسةةةةةةتعممت

 حيةث نتجةةالم  عمةةو تعميمةات الصةركة تاةعتمادوحفرت هاس األوسةال 
حةةةةةرارة  ةعنةةةةد درجةةةدقييةةة  51    لمةةةدة مةةةدة ؤ تالم يمهةةاعيتةةةم ت تعةةد الةةةك

    8تاونةد/انج 51وفةغط   درجة مئوية وتحت 121
 العدد الكمي لمبكتريا الهوائية

  األدتةاق مة  درييةة تاةعتمةاد عمةو  الهوائية العدد الكمت لمتكتريا قدر
plate Pour   9) . 10ر سمسةةمة مةةن التخةةاةي  لغايةةةيحفةةتةةم ت إا

-5
  

 physiological% 0.85 ال سةةةةمجت وبتركيةةةةةتاسةةةةتعمال المحمةةةةول 

normal saline  مةةن كةة  تخ يةة  ومةةن  مةةن مةةا  العينةة  مةة  5 ثةةم نية
الوسةةةةط الةرعةةةةت  ثةةةةم مةةةة  الوسةةةةط ومةةةةن العينةةةةة األمةةةةمية إلةةةةو أدتةةةةاق 

( درجةةة مئويةةة 71  إلةةو ة الوسةةطتعةةد أن ومةةمت حةةرار  اةكةةار المغةةام( 
 لفةمان 8تةدوير الدءةي تصةك  رقةم  الةرعةت عةن دريةيثم حرك الوسط 

تتمةم  ل اةدتةاق تركةت تعدهام  الوسط الغاائت   الما  عينة  اخت ل
 78- 24درجةة مئويةة لمةدة  37ءدرجة حةرارة الحافنة  ةت تحفينها ثم

 عةةةةةدادجهةةةةةاة  تاسةةةةةتخدامالمسةةةةةتعمرات الناميةةةةةة ءت اعةةةةةداد سةةةةةاعة , حسةةةةة
 و standard plate countتالعةةد اليياسةةت لقدتةةاق المسةةتعمرات و 

مسةةةتعمرة  (30_300)ءةةةين  ا ةةةةت اةدتةةةاقتةةةراوح عةةةدد مسةةةتعمراتهتالتةةةت 
عءةةةر يةةةةت ميمةةةو  التخ يةةة  و  الناميةةةة  عةةةدد المسةةةتعمراتا فةةةر  وتعةةةدس ت
 ( .  51 ;  (9  م  CFU/511عنها 

 العدد الكمي لبكتريا القولون         
 احتمةاة األكثةر العةد درييةة تاتتةاع تحديد العدد الكمةت لتكتريةا اليولةون  تم

Most probable number  تميةي   ةيهةا تميةحيةث   (55 الةواردة ةةت و
 كةة  انءةةو  أناءيةة  اختتةةار سةةعة 1مجةةامي  وكةة  مجموعةةة تتكةةون مةةن 3

 MacConkey   مرق الماكونكت حتوم عمو الوسط الةرعتيم   25

broth  الث ثةةة ةةةت داخةة  كةة  أنءوتةةة اختتةةار مةةن هةةاس المجةةامي ( يوفةة 
Durham's tube لمكص  عن الغاة المتحرر   

   والمناقشة   النتائج

 حساب العدد الكمي الحي لمبكتريا الهوائية 
 وعيةةة الميةةاسنةةةت تيةةويم  تعتمةةد والتةةت  مةةن اةختتةةارات الميكروبيةةة المهمةةة

 لمتكتريةةةا الكمةةةت العةةةدد حسةةةا  هةةةووهةةةو معيةةةار مهةةةم لدرجةةةة نيةةةاوة الميةةةاس 
اةحيةةةةةا  الميةةةةةاس عمةةةةةو أنةةةةةواع مةةةةةن  ممةةةةةادر تحتةةةةةوم اغمةةةةة  اا الهوائيةةةةةة,
لنظةةةام ةةةةت ا اةساسةةةية جةةةة  مةةةن المكونةةةات الحيةةةة تعتءةةةرالتةةةت  المجهريةةةة

تفةةةةمن ت, و ةعفةةةةوي مموثةةةةاتالءيئةةةةت وتةةةةةداد أعةةةةدادها  وأنواعهةةةةا ءوجةةةةود 
ال هوائيةةة الموجةةودة ةةةت  والتكتريةةا التكتريةةا الهوائيةةة مةةن مختم ةةة ةمجموعةة
أعةداد دقييةة لمتكتريةا ةةت هةاا اةختتةار ألنة   ة يمكن أعدا كما المياس , 

األنةةةةواع  كاةةةةةلوظةةةةروع م ئمةةةة موحةةةدة  ةرعيةةةة غاائيةةةةل اوسةةةا توجةةةدة
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أهميةةةة ةحةةة  العةةةدد الكمةةةت  ةةةةان لكالتكتيريةةةة الموجةةةودة ةةةةت الميةةةاس . لةةةا
ا  ولةي  يةةت الم عام تصك  ةت معرةة المحتوا التكتيرم تكمن  لمتكتريا 
لهةةةا اليةةةدرة النمةةةو عمةةةو الوسةةةط ألةرعةةةت  التةةةتتمةةةك  ةيةةةط  ولكةةةن األنةةةواع 

Nutrient Agar    وتكوين مستعمرات مرئيةة تحةت ظةروع معينةة مةن
 .(58 درجة حرارة وةمن معين 

 

 
 عمى وسط االكار المغذي الناميةالهوائية  ( البكتريا1صور رقم )

 

 الهوائيةةةة قةةةد إلةةةو إن معةةةدةت أعةةةداد التكتريةةةا 5نتةةةائج جةةةدول الأظهةةةرت 
CFU  ×51( 5381 -31  تراوحت ءين

 3 تةينم  ةت ما  االمحد5/5
CFU ×51(5671  ة لهةةةاسةةةجمت أعمةةةو قيمةةة أا عمةةةو التةةةوالت 7و 

5/5 
 CFU( 1.11ةةةةت صةةةهر ااار  وأدنةةةو قيمةةةة   3المحدةةةة  سايةةةةةةةت م مةةة 
×51

ةةت  , ان الت ةاوت7م  ةت صهر كانون اةول ةت ما  المحدةة 5/5
إلةةةو  ةا ءةةةين محدةةةات  الدراسةةةة الحاليةةةة قةةةد يعةةة الهوائيةةةة اعةةةداد التكتريةةةا

اةسةةالة  مصةةاري  أسةةتا  عةةدة منهةةا اخةةت ع كميةةة الكمةةور المفةةاةة ةةةت 
نتيجةة اخةت ل  ميةاس  ةت تعا اةناءية  لتموث لمياس اةسالةا ومولاو 

المةةةةرع المةةةةحت مةةةة  الميةةةةاس تسةةةةء  وجةةةةود كسةةةةر وتسةةةةر  الةةةةو داخةةةة  
 ةةاع  أعةةداد التكتريةةا الهوائيةةة فةةا ام ارتا ايوقةةد يعةةة ااةناءيةة  الناقمةةة , 

ةةةةةةت صةةةةةهر آاار إلةةةةةو  سةةةةةيول األمدةةةةةار  3ةةةةةةت مةةةةةا  اةسةةةةةالة لممحدةةةةةة 
أمةا المحدةات ( 57 وومول المموثات مةن التةر  المجةاورة  لنهةر دجمةة 

CFU ×51(1.11التةةت كانةةت قةةيم أعةةداد التكتريةةا  
مةة  ةكانةةت ميةةاس 5/5

معيمةةةة تمةةةورة جيةةةدة ةفةةة  عةةةن تعةةةدها عةةةن ممةةةادر التمةةةوث. ويمكةةةن 
نسةةتة إلةو أعةةداد التكتريةا و أصةةهر الدراسةةة   اخةا العينةةاتتيسةيم محدةةات 

تصةةرين  <الةةت مجمةةوعتين األولةةو  األدنةةو( وتفةةم األصةةهر  كةةانون اول
 <ثةةةانت( والمجموعةةةةة الثانيةةةةة وتفةةةةم  األعمةةةو(  وتفةةةةم األصةةةةهر  صةةةةتال

 .(وآاار
ويمكن تيسيم المحدات نستة إلةو أعةداد التكتريةا إلةو مجمةوعتين األولةو 

اةعمةةةةةو ( والمجموعةةةةة الثانيةةةةةة 7 <6< 7 األدنةةةةو( وتفةةةةةم المحدةةةةةات  
( 7داتيةةةةةةةةةت ميةةةةةةةةةاس  المحدةةةةةةةةةة  , (3 <1<8 <5وتفةةةةةةةةةم المحدةةةةةةةةةات  

الجهةةاة المركةةةم الصةةر  و  لميةةاسالعراقيةةة والمحةةددة اليياسةةية  الموامةة ات 
( 7  كمةةةةةا داتيةةةةةت ميةةةةةاس المحدةةةةةة 5996النوعيةةةةةة ,لمتييةةةةةي  والسةةةةةيدرة 

-CEOH,2003;US)العالميةةةةةةةةةة  المحةةةةةةةةةددة و الموامةةةةةةةةة ات اليياسةةةةةةةةةية

EPA,2002;WHO,1999)  مةةةةةة  أمةةةةةةا  511خميةةةةةة/ 11 والتةةةةةت تءمةةةةةة
الهوائيةةة تكتريةةا لم الكميةةة  عةةداداةكانةةت معةةدةت  التاقيةةة ةيةةد  المحدةةات

 أعمو من المسموح ءها.

 

  Total والموقعية لألعداد الكمية لمبكتريا ( التغيرات الشهرية 1جدول )

bacterial  Count ( .في  مياه االسالة  خالل مدة الدراسةCFU×111 
 مل(1/

 المحطات
 التاريخ

1 2 3 4 5 6 7 

15/11/2118 311 711 1321 351 981 71 31 

15/12/2118 241 681 1181 151 711 31 1011 

15/2/2119 681 841 1411 521 1111 371 51 

15/3/2119 1211 911 1641 731 1331 561 41 

 31 232 1127 487 1385 781 651 المعدل
  

 العدد الكمي لبكتريا القولون   حساب 

Total Coliform Bacteria    
 تةةةتال اليولةةةون  تكتريةةةا مجموعةةةة وجةةةود لميةةةاس هةةةو تمةةةوث تمؤصةةةرا مةةةن ان

  او اةنسةةةان كةةةون مةةةن الدءيعةةةة أساسةةةا أو مةةةن ءةةةراة الحيةةةوانتيمكةةةن أن 
كأحةد   Escherichia coliتكتريةاColiform وتفةم تكتريةا اليولةون 
التةةةةةةت تتميةةةةةةة تةةةةةةان  Enterobacteriaceae  أةةةةةةةراد العائمةةةةةةة المعويةةةةةةة

إعدادها اكءر وتيا ها ةت المياس لمدة أدول والكص  عنها أسةه  وتعتءةر 
( .أظهةةرت 53عمةةو تواجةةد التكتريةةا الممرفةةة المعويةةة ةةةت الميةةاس  ً دلةةي 

تراوحةةت معةةدةتها  إلعةةداد تكتريةةا اليولةةون  قةةيم  2نتةةائج الدراسةةة جةةدول 
ها سةةةجمت أعمةةةو قيمةةةة إلعةةةداد اامةةة  511خميةةةة / (5111 – 81ءةةةين  
 تةةينالمحد ميةةاسمةة  خةة ل  صةةهر  ااار( ةةةت  511خميةةة/ 8711 كانةةت

 8( ةةةةت ميةةةاس المحدةةةات  3>سةةةجمت أدنةةةو قيمةةةة   ةةةةت حةةةين( و 1, 3 
 كانون اةول.( خ ل صهر 7, 6,

وافةحا ةةت قةيم تكتريةا اليولةون ءةين  اخةت عكما سجمت الدراسة الحالية 
( كانةةةت قةةةيم إعةةةداد التكتريةةةا 1و 3محدةةةات الدراسةةةة , ة ةةةت المحدةةةات  

( التةةت سةةجمت قيمةةا 7و 6مرت عةة ديمةةة مةةدة الدراسةةة ميارنةةة تالمحدةةات  
ود منخ فة خ ل ن   المةدة حيةث يعتيةد ان السةء  ةةت هةاا التتةاين يعة

يةةدخ  إليهةةا  ( عرفةةة لمتمةةوث تسةء  مةةا1و 3إلةو كةةون هةةاس المحدةات  
مةةةن ميةةةاس ةفةةة ت تسةةةء   اخةةةت ل مياههةةةا مةةة  ميةةةاس المةةةرع المةةةحت 
نتيجةة حةةدوث كسةةر او تسةةر  ةةةت اةناءية  او وقةةد تنجةةرع التكتريةةا إلةةو 
الميةةاس خةة ل األصةةهر المديةةرة  وتةةدخ  الةةو اةناءيةة  أو قةةد يعةةود سةةء  

ا اليولون إلو عةدم افةاةة كمية  كاةيةة مةن الكمةور ةةت ارت اع أعداد تكتري
وربمةةا يعةةود السةةء   اومصةةروع اةسةةالة التةةت تةةةود هةةاس المحدةةات تالمةةا  

إلةةةةو تةةةةوةر الظةةةروع الم  مةةةة لنمةةةو وتكةةةاثر التكتريةةةا ةةةةةت حالةةةةة تةةةةواةر 
االمغةةةايات, وة يحةةةدد موسةةةم معةةةين لةيةةةةادة أعةةةةداد التكتريةةةا اليولونيةةةة ءةةة  

وسةدهةةةةا التةةةت تعةةةيب تةةة  ووةةةةرة لةيةةةادة والنيمةةةان تحسةةة  تط أعةةةداد اتةةةرت
نسةةةتة محدةةةات اخةةا العينةةةات .ويمكةةن تيسةةةيم المغةةايات الم  مةةةة لنمةةةو  

( و 5<  7وتفةم    مجمةوعتين األولةو  األدنةو( الةوإلو إعداد التكتريا 
لةةةةم  ( 3 <1 المحدةةةةات ( والمجموعةةةةة الثانيةةةةة  األعمةةةةو( وتفةةةةم 6 <7 

( ةةةةةةت معةةةةةدةتها  7, 6,  1,  7,  3,  8,5تدةةةةةاءي ميةةةةةاس المحدةةةةةات   
الجهةةاة المركةةةم  (5996   الصةةر  لميةةاس الموامةة ات اليياسةةية العراقيةةة
العالميةةةةةةةةةة  الموامةةةةةةةةة ات اليياسةةةةةةةةةية  وة ,لمييةةةةةةةةةا   والسةةةةةةةةةيدرة النوعيةةةةةةةةةة
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(CEOH,2003;US-EPA,2002;WHO,1999)  التةةةت تتةةةراوح مةةةا
 ( .9  م  . 511خمية/ 8-5ءين 

 

 Total( التغيرات الشهرية والموقعية لمعدد الكمي لبكتريا القولون 2جدول )

Coliform Bacteria    في مياه االسالة خالل مدة الدراسة
 مل( .111)خمية/

 المحطات         
 التاريخ

5 8 3 7 1 6 7 

15/11/2118 93 871 761 93 871 73 39 
15/12/2118 73 >3 871 71 93 >3 >3 

15/2/2119 93 671 5511 871 761 >3 85 

15/3/2119 761 5511 8711 871 8711 93 39 

 81 37 798 568 5111 711 578 المعدل

 

 بكتريا القولون البرازية
مؤصةةةةرا عمةةةةو  تمةةةةوث الميةةةةاس ت فةةةة ت  يعةةةةد وجةةةةود اليولونيةةةةات الءراةيةةةةة

الحيوانةةات او اةنسةةان او الديةةور ويعتءةةر وجودهةةا ةةةت الميةةاس دلةةي  عمةةو 
حمةةةول تمةةةوث حةةةديث والةةةو وجةةةود انةةةواع اخةةةرا مةةةن التكتريةةةا الممرفةةةة 

ان معةةةةدةت اةعةةةةداد لمتكتريةةةةا   3(  ءينةةةةت نتةةةةائج الدراسةةةةة الجةةةةدول 51 
مةة  حيةةث سةةجمت  511خميةةة/  1075 )- >3الءراةيةةة تراوحةةت ءةةين  

م  ةت صهر ااار ةةت ميةاس المحدةة  511( خمية/8711اعمو قيمة لها  
ةةةةةةت ميةةةةةاس المحدةةةةةات  مةةةةة   511خميةةةةةة/) >3(وادنةةةةةو قيمةةةةةة سةةةةةجمت  1

. اظهةرت الدراسةة اخت ةةا وافةحا ةةت ولمعظم اصهر الدراسةة  5,7,6,7
اعةةةداد  التكتريةةةا الءراةيةةةة لممحدةةةات المدروسةةةة تسةةةء  اخةةةت ع محدةةةات 

وكميةةةات الكمةةةور المفةةةاةة ةيهةةةا  كةةةالك اخةةةت ع امةةةاكن  اخةةةا  التمةةة ية
العينةةات  واصةةهر الدراسةةة ةيةةد تعةةةا اسةةتا  اةرت ةةاع ةةةت اعةةداد التكتريةةا 

ةةةةت تعةةةةا المحدةةةةات الةةةةو ومةةةةول ميةةةةاس المةةةةرع المةةةةحت واخت دةةةة  
معميةةاس اةسةةالة او قةةد يعة السةةء  الةةو ومةةول ةفةة ت الحيوانةةات الةةو 

, كمةا دحت لمما   خ ل سيول اةمدةار مياس النهر نتيجة والجريان الس
تمتمك هاس اةنواع من التكتريةا مياومةة عاليةة ل نخ ةاا درجةات الحةرارة 

درجةةة  1اا يمكنهةةا التيةةا  ةةةت الءةةراة لمةةدة سةةنة كاممةةة تحةةت درجةةة حةةرارة 
(. امةةا انخ ةةاا اعةةدادها ةةةت اغمةة  المحدةةات قةةد يعةةةا الةةو 56مئويةةة  

ت محدةات التمة ية وتكميةات مناسةتة استعمال الكمور ةت تعييم الميةاس ةة
اعتمةةادا عمةةو  ليتةة  التكتريةةا.  ويمكةةن تيسةةيم محدةةات اةسةةالة المدروسةةة

  5>3>2المحدةةةةةات الةةةةةو مجمةةةةةوعتين اةعمةةةةةو وتفةةةةةم  اعةةةةةداد التكتريةةةةةا
والتةت داتيةت ةةت  5,7,6,7والمجموعة الثانيةة اةدنةو وتفةم المحدةات 

معةةةةةةةةدةتها الموامةةةةةةةة ات اليياسةةةةةةةةية المحةةةةةةةةددة لميةةةةةةةةاس الصةةةةةةةةر  العراقيةةةةةةةةة  
خميةةة  8-5( والتةةت تراوحةةت ءةةين 5999(( والعالميةةة لسةةنة 5996لسةةنة 

 (.9 م . 511/
 

  القولون  لبكتريا الكمي لمعدد والموقعية الشهرية التغيرات( 3) جدول
 خالل االسالة مياه في  Total fecal  Coliform Bacteria البرازية  

 (مل111/خمية) الدراسة مدة
 المحطات           

 التاريخ
5 8 3 7 1 6 7 

15/11/2118 3< 93 460 <3 1200 <3 <3 
15/12/2118 <3 <3 43 <3 871 <3 <3 

15/2/2119 <3 93 1050 <3 761 <3 <3 

15/3/2119 <3 75 240 <3 2400 <3 <3 

 3> 3> 1075 3> 488 65 3> المعدل
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Estimation of the bacterial content of liquefied water in some areas of 

Tikrit city 
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Abstract 
The current study dealt with the bacterial content of liquefied water in some areas in Tikrit city for the period 

from to 15/3/2019 and by 7 stations distributed from (Abu Aqrab Street) at the end of Al-Qadisiyah 

neighborhood in the north to Directorate of meteorology beginning in Tikrit in the south, the study included the 

calculation of the total number of bacteria total bacteria count of bacteria on dishes and the total number of total 

bacteria The results of the study showed an increase in the total number of aerobic bacteria, as their rates ranged 

between (30-1385) CFU × 101, and the results also showed a high number of coliform bacteria, as it ranged 

between (25-1050) cells / 100 ml, and Fecal coliform bacterium rates ranged from (3< -1075) cells / 100 ml , so 

the total number of aerobic bacteria in the liquefied water was not identical. Iraqi and international standard 

specifications, except for station No. (7). as for the number of coliform 
Keywords: Aerobic bacteria, colon bacteria, fecal colon bacteria 

 
 
 
 
 
 


