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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
تقدير المحتوى البكتيري لمياه االسالة في بعض المناطق لمدينة تكريت
دمحم غضبان فرحان  ,سهى ماهر عبد  ,سعادت مصطفى دمحم
قسم عموم الحياة  ,كمية العموم  ,جامعة تكريت  ,تكريت  ,العراق

الممخص

تناولت الدراسة الحاليةة المحتةوا التكتيةرم لميةاس اةسةالة لةتعا المنةادي ةةت مدينةة تكريةت لم تةرة مةن  8158/55/51ولغايةة  8159/3/51وبواقة 7
محدةةات موةعةةة اءتةةدا ا مةةن نهايةةة حةةت اليادسةةية صةةماة ومةةوة الةةو مديريةةة اةن ةوا الجويةةة ءدايةةة مدينةةة تكريةةت جنوتةةا  ,صةةممت الد ارسةةة حسةةا

الكمت لمتكتريا الهوائية  Total Count of aerobic bacteriaعمو اةدتاق والعدد الكمت لتكتريا اليولون .Total Coliform bacteria

الع ةدد

اظهرت نتائج الدراسة ارت اع العةدد الكمةت لمتكتريةا الهوائيةة اا تراوحةت معةدةتها ءةين  515×CFU ) 5381-31كمةا اظهةرت النتةائج ارت ةاع اعةداد

تكتريةةا اليولةةون اا تراوحةةت ءةةين  )5111-81خميةةة511/م ة  ,ةةةت حةةين تراوحةةت معةةدةت تكتريةةا اليولةةون الء ارةيةةة ءةةين  )5111- <3خميةةة511/م ة

وبالك ةان اعداد الكمية لمتكتريا الهوائية ةت مياس اةسالة غيةر مداتيةة لمموامة ات اليياسةية العراقيةة والعالميةة ماعةدا المحدةة رقةم  )7امةا اعةداد تكتريةا

اليولةةون ةةةت ميةةاس الصةةر ةكانةةت غيةةر مداتيةةة لمموامة ات اليياسةةية ايفةةا ولجمية المحدةةات ةةةت حةةين ان اعةةداد تكتريةةا اليولةةون الء ارةيةةة لممحدةةات ,5
 7,6,7كانت ةيط مداتية لمموام ات اليياسية العراقية والعالمية.
الكممات المفتاحية  :التكتريا الهوائية  ,تكتريا اليولون  ,تكتريا اليولون الء ارةية

المقدمة

ممد اًر لكثير من الجراثيم والممرفات وتكتريا اليولةون واليولةون الء ارةيةة

يعد الما الدعامة اةساسية لمظاهر الحياة وتواةرس ةهةةو فةرورم لوجةود

الحية ةةاة لة ةةالك أهة ةةتم اةنسة ةةان ومنة ةةا اةةل ءنوعية ةةة مية ةةاس ص ة ةرب  ,اا كة ةةان

التة ةةت تسة ةةتعم كمؤصة ةةر لمتمة ةةوث الء ة ةراةم الحة ةةديث ةة ةةت المية ةةاس ,و هة ةةاس

اةهتمام محمور عمو تعا م ات العينية كمون  ,رائحتة ودعمة وقةد

المصةةك ت قةةد تت ةةاقم عنةةدما يحةةدث اخةةت ل ميةةاس المةةرع المةةحت م ة

استخدم آنااك دةرق معالجةة تسةيدة ,كالترصةي  ,الغميةانٕ ,افةاةة تعةا

الميةةاس داخة اةناءية

األم ة ة ح والترسة ةةي  .ونتيجة ةةة لمتدة ةةور والتينية ةةات الحديثة ةةة المختم ة ةةة ةية ةةد

كسر لهاس اةناءي

الةةو درجةةة عاليةةة مةةن النيةةاوة لتكةةون خاليةةة مةةن العكةةورة ,الرائحةةة ,المةةون,
الدعةةم ,وأمينةةة مةةن جمي ة الن ةواحت ال يةيائيةةة ,الكيميائيةةة التايموجيةةة )5

المنةلية ةةة لهة ةةا تة ةةأثي اًر متاص ة ة اًر عمة ةةو ممة ةةادر المية ةةاس الدءيعية ةةة كاةنهة ةةار,
التحيرات و المياس الجوةية ,ةعند ومول هاا التةأثير إلةو حةد يجعة الةك

.كما تكمن أهمية المةا ةةت دخولة كة العمميةات المةناعية والتايولوجيةة

الما غيةر م ئةم ل سةتخدام المرجةو منة يمةت ءةالك المةا مموثةا .)7

اسةتحدثت دةرق معالجةة جديةدة التةةت تهةدع تصةك عةام لمومةول تالميةةاس

الناقمةةة لميةةاس الصةةر نتيجةةة التسةةر تسةةء
وبالك قةد يتسةء

حةةدوث

ءت صةت تعةا األمةراا كالتي ؤيةد

والكةةولي ار والةحةةار الجرثةةومت ,ان لميةةاس المةةرع المةةحت وميةةاس المجةةارم

اا ة يمكن ألم كائن مهما كان نوع أو حجمة أن يعةيب ءةدون المةا ,

إن ج ةةودة المية ةةاس ااةس ةةالة واةعتمة ةةاد عميهة ةةا لت ةةوةير احتياجة ةةات السة ةةكان

لالك يعد تمةوث الميةاس مةن المصةاك الرئيسةية عمةو المسةتوا العةالمت ,اا

اليومية المختم ة ,هت من األمةور المهمة إا إن مياس ل سةالة اا تتعةرا

تعانت منادي مختم ة ةت العالم من تأثيراتها .)8

الةةو الكثيةةر م ةةن العوام ة الءيولوجيةةة والعفةةوية وغيرهةةا التةةت تةةؤدم إلةةو

ةيةد تعرفةت الميةاس تأنواعهةةا لمتمةوث ممةا ادا الةةو ةسةاد خمائمةها ةةةت

تمة ة ةةوث مية ة ةةاس الخ اةنة ة ةةات المنةلي ة ة ةةة وتالت ة ة ةةالت ةهة ة ةةت تة ة ةةؤثر ة ة ة ةةت م ة ة ةةحة

منةةادي كثي ةرة مةةن العةةالم لةةالك يعةةد المةةا مموثةةا عنةةدما يحةةدث تغيةةر ةةةت

مسةةتخدميها ,وخامةةة أن عةةدداً غيةةر قمية مةةن السةةكان يعتمةةد عمةةو ميةةاس

تغية ةرات دءيعي ةةة أو كميهم ةةا تحية ةث ييمة ة م ةةن

تص ة ةةك متك ة ةةرر ية ة ةةؤدم إل ة ةةو ارت ة ةةاع نس ة ةةتة األمة ة ةراا ,ل ة ةةالك اتجه ة ةةت

م ة ة حية ل س ة ةةتعماةت الدءيعي ة ةةة المخمم ة ةةة له ة ةةا  )3مم ة ةةا يجعمه ة ةةا

لتركيةةة الممرفةةة منه ةةا
الد ارسةةات إلةةو التكتيريةةة الموجةةودة ق ةةت الميةةاس وا ا

تركي ة

عنام ةرس ,أوتغيةةر حالت ة تمةةورة متاص ةرة أو غيةةر متاص ةرة تسةةء

النص ةةال التص ةةرم او تس ةةء

الخ اةنةةات المنةليةةة حتةةو ةةةت الصةةر  ,وان اسةةتخدام ميةةاس الصةةر المموثةةة
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ووف ة ة موام ة ة ات قياسة ةةية تكترولوجية ةةة لممية ةةاس والتحة ةةرم عة ةةن ممة ةةادر

محدة رقم  )3مندية صارع الت ج

التمةةوث التكتيةةرم لمميةةاس ومةةن أمثم ةة الممرفةةات هةةت تكتريةةا E.coli
ومةةن جهةةة أخةةرا تسةةء

محدة رقم  )7مندية صارع المعارا
محدة رقم  )1مندية حت العمرم

 Shigella Salmonellaو تعةةا األحيةةا

اةم ةراا خامةةة لةةاوم المناعةةة

محدة رقم  )6مندية حت الةهور

الفةةعي ة مث ة كاةد ةةال والمرفةةو والمسةةنين ,ليةةد امةةتحت المةةناعات

محدة رقم  )7قر اةنوا الجوية

المختم ةةة ومي ةةاس ال فة ة ت الغي ةةر معالج ةةة تم ةةورة جي ةةدة ه ةةت مم ةةد ار

االوساط الزرعية

الدقييةةة مث ة اليايروسةةات التةةت تسةةء

اساسةةيا لهةةاس المموثةةات مةةن خة ل المخم ةةات الناتجةةة عنهةةا  )1ان المةةا
الممةةوث يسةةء

اس ة ةةتعممت اةوسة ة ةةال الةرعي ة ةةة المناسة ة ةةتة لتنمي ة ةةة تكترية ة ةةا المي ة ةةاس العاتة ة ةةة
وحفرت هاس األوسةال تاةعتماد عمةةو تعميمةات الصةركة المنتجةة حيةث

الكثيةةر مةةن اةم ةراا وخمومةةا اةسةةهال عنةةد اةد ةةال

,والتةةت تةةؤدم الةةو وةةةاة مةةا ييةةار  7.6مميةةون د ة سةةنويا دون س ةن
الخامسة ةت مختمة

تعةةد الةةك تةةم تعييمهةةا تالمؤمةةدة لمةةدة

انحةا العةالم ,وهكةاا ةةان المةا يعتءةر واسةدة لنية

 121درجة مئوية وتحت وفةغط  51تاونةد/انج8

الكثية ةةر مة ةةن مسة ةةءتات اةم ة ةراا كالة ةةدةينترم والتي وئية ةةد وصة ةةم اةد ة ةةال
والتهةةا

العدد الكمي لمبكتريا الهوائية

الكءةةد ال ايروسةةت وامة ةراا الجهةةاة التن سةةت  .)7لةةالك ح ةةاول

اةنسةان ومنةا ةمةن تعيةد العمة عمةةو ايجةاد حة

قدر العدد الكمت لمتكتريا الهوائية تاةعتمةاد عمةو درييةة مة
 .)9 Pour plateإا تةةم تحفةير سمسةةمة مةةن التخةةاةي

لمصةاك الميةاس المموثةةة

تاسة ةةتخدام دة ةةرق عدية ةةدة لتنييتهة ةةا ومة ةةن هة ةةاس الدة ةةرق هة ةةت دريية ةةة عمة ةةت
وترصي

الما وتوم

تاسة ةةتعمال المحمة ةةول ال سة ةةمجت وبتركية ةةة %0.85

تانها اول الدرق التت اتتعها اةنسةان لمحمةول

عمو مياس نظي ة وتتمية تمك الدرق تسهولتها ويمكن ةم صةخ

 51دقييةةة عن ةةد درج ةة ح ة ة اررة

لغايةةة

الييةام

ءها ومناست ةت الحاةت الدارئةة كحةدوث حةاةت وتةا او عةدم ومةول

-5

10

physiological

 normal salineثةةم نية  5مة مةةن مةةا العينة مةةن كة تخ ية
العين ةةة األم ةةمية إل ةةو أدت ةةاق وم ةةن ث ةةم مة ة

األدتةاق

ومةةن

الوس ةةط الوس ةةط الةرع ةةت

اةكةةار المغةةام) تعةةد أن ومةةمت حةرارة الوسةةط إلةةو  )71درجةةة مئويةةة

صةةتكات مةةا معيةةم لمنديةةة معين ة  ,ومةةن الدةةرق الحديثةةة هةةت اسةةتخدام

ثم حرك الوسط الةرعةت عةن دريةي تةدوير الدءةي تصةك رقةم  8لفةمان

اةص ةةعة وخموم ةةا اةص ةةعة ة ةةوق الءن س ةةجية حي ةةث تتمي ةةة ه ةةاس الدريي ةةة

اخت ل عينة الما

تكونهةةا قاتم ةةة لمعظةةم انة ةواع التكتريةةا ةظة ة عةةن كونه ةةا سةةهمة اةس ةةتعمال

ثم تحفينها ةت الحافنة ءدرجة حة اررة  37درجةة مئويةة لمةدة 78- 24

تاإلفاةة الو كونها ةتؤثر ةةت دعةم ولةون المةا  ,ولكةن مسةاوئها تكمةن

م الوسط الغاائت تعدها تركةت اةدتةاق لتتمةم

س ة ةةاعة  ,حسة ة ةءت اع ة ةةداد المس ة ةةتعمرات النامي ة ةةة تاس ة ةةتخدام جه ة ةةاة ع ة ةةداد

ةت كم تها العالية جدا وعدم امكانية اج ار ها ةت اليرا واةريةاع وهنالةك

المسةةتعمرات و تالعةةد اليياسةةت لقدتةةاق  standard plate countو

د ةةرق اخ ةةرا تس ةةتخدم لتنيي ةةة المي ةةاس مثة ة اس ةةتعمال غ ةةاة اةوةون ,ام ةةا

التةةت تت ةراوح عةةدد مسةةتعمراتها ةةةت اةدتةةاق ءةةين ) (300_30مسةةتعمرة

الد ةةرق الص ةةائعة والمس ةةتخدمة عم ةةو ند ةةاق واسة ة ة ةةت تنيي ةةة المي ةةاس ه ةةت

وتعةةدس تفةةر اعةةدد المسةةتعمرات الناميةةة ةةةت ميمةةو التخ ي ة

ويعءةةر

استخدام اليود ومركتات الكمور وغيرها من المواد ولكةن اكثةر تمةك المةواد

عنها  511/CFUم

ان الدرييةةة الوحيةةدة لمتعةةرع عمةةو وجةةود اةحيةةا المجهريةةة ةةةت الميةةاس

تم تحديد العدد الكمةت لتكتريةا اليولةون تاتتةاع درييةة العةد األكثةر احتمةاة

العدد الكمي لبكتريا القولون

استخداما ةت تنيية المياس هما افاةة الكمور او ال مور .)6
هةةت الييةةام تعمميةةات ال ح ة

التكتريولةةوجت لعينةةات الميةةاس والتاكةةد مةةن

 Most probable numberوالةواردة ةةت  )55حيةث يةتم ةيهةا تميةي

 3مجةةامي وك ة مجموعةةة تتكةةون مةةن 1أناءي ة

مداتيتهةةا لمموام ة ات اليياسةةية التةةت تحةةدد مةةن قء ة المنظمةةات العالميةةة
وان عممية الكصة

عةن كة هةاس الجةراثيم قةد وتتدمة

اختتةةار سةةعة ك ة انءةةو

 25م يحتوم عمو الوسط الةرعت مرق الماكونكت

وقتةا جهةدا لةاا يةتم

اةعتماد عمو اةحيا مجهرية لالك يعد وجودها ةت المةا دلةي عمةو
تموث

. )51 ; )9

MacConkey

 )brothيوفة ةةةت داخة كة أنءوتةةة اختتةةار مةةن هةةاس المجةةامي الث ثةةة

 .)7وان الهدع من التحث هةو التعةرع عمةو المحتةوا التكتيةرم

 Durham's tubeلمكص

عن الغاة المتحرر

لمياس اةسالة لتعا المنادي داخ مدينة تكريت.

النتائج والمناقشة

جمع العينات

مةةن اةختتةةارات الميكروبيةةة المهمةةة والتةةت تعتمةةد ةةةت تيةةويم نوعيةةة الميةةاس

المواد وطرائق العمل

حساب العدد الكمي الحي لمبكتريا الهوائية

جمعت عينةات ميةاس اةسةالة مةن منةادي مختم ةة لمدينةة تكريةت وتحسة

وهةةو معي ةةار مهةةم لدرج ةةة نيةةاوة المي ةةاس هةةو حس ةةا

الهوائية ةةة ,اا تحتة ةةوم اغمة ة ة

تومةةية  )8حيةةث اسةةتغرقت عمميةةة جم ة وني ة العينةةات مةةن )3-8
سةةاعة واجريةةت ال حومةةات تعةةد الومةةول الةةو مختءةةر قسةةم عمةةوم الحيةةاة

العةةدد الكم ةةت لمتكتري ةةا

ممة ةةادر المية ةةاس عم ة ةةو أن ة ةواع مة ةةن اةحي ة ةةا

المجهريةةة التةةت تعتءةةر جةةة مةةن المكونةةات الحيةةة اةساسةةية ةةةت النظ ةةام

ةت كمية العموم متاصرة.

الءيئة ةةت وتة ةةةداد أعة ةةدادها وأنواعهة ةةا ءوجة ةةود مموثة ةةات عفة ةةوية ,وتتفة ةةمن

تفمنت المواق التالية:

مجموعةة مختم ةةة مةةن التكتريةةا الهوائيةةة والتكتريةةا ال هوائيةةة الموجةةودة ةةةت

محدة رقم  )5نهاية مندية اليادسية

المياس  ,كما ة يمكن أعدا أعةداد دقييةة لمتكتريةا ةةت هةاا اةختتةار ألنة

محدة رقم  )8مندية اليادسية اةقسام الداخمية

ةتوج ةةد اوسة ةال ةرعي ةةة غاائي ةةة وظ ةةروع م ئم ةةة موح ةةدة لكاة ةةة األنة ةواع
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التكتيري ةةة الموج ةةودة ة ةةت المي ةةاس  .ل ةةالك ة ةةان أهمي ةةة ةحة ة

جدول ( )1التغيرات الشهرية والموقعية لألعداد الكمية لمبكتريا Total

الع ةةدد الكم ةةت

 bacterial Countفي مياه االسالة خالل مدة الدراسة11 ×CFU( .
1

لمتكتريا تكمن ةت معرةة المحتوا التكتيرم تصك عام ةت الميةا ولةي

1/مل)

األنة ةواع ولك ةةن ةي ةةط تم ةةك الت ةةت له ةةا الي ةةدرة النم ةةو عم ةةو الوس ةةط ألةرع ةةت

المحطات

 Nutrient Agarوتكوين مستعمرات مرئيةة تحةت ظةروع معينةة مةن

2

1

4

3

6

5

7

التاريخ

درجة ح اررة وةمن معين .)58

2118/11/15

311

711

1321

351

981

71

31

2118/12/15

241

681

1181

151

711

31

1011

2119/2/15

681

841

1411

521

1111

371

51

2119/3/15

1211

911

1641

731

1331

561

41

المعدل

651

781

1385

487

1127

232

31

حساب العدد الكمي لبكتريا القولون
Total Coliform Bacteria
ان مةةن مؤص ة ارت تمةةوث لميةةاس هةةو وجةةود مجموعةةة تكتريةةا اليولةةون التةةت
يمك ةةن أن تك ةةون م ةةن الدءيع ةةة أساس ةةا أو م ةةن ءة ةراة الحية ةوان او اةنس ةةان

صور رقم ( )1البكتريا الهوائية النامية عمى وسط االكار المغذي

وتفةم تكتريةا اليولةون  Coliformتكتريةا  Escherichia coliكأحةد

أظه ةةرت النت ةةائج ج ةةدول  5إل ةةو إن مع ةةدةت أع ةةداد التكتري ةةا الهوائي ةةة ق ةةد

أة ة ة ةراد العائمة ة ةةة المعوية ة ةةة  Enterobacteriaceaeالتة ة ةةت تتمية ة ةةة تة ة ةةان
إعدادها اكءر وتيا ها ةت المياس لمدة أدول والكص

تراوحت ءين 5/515 × CFU )5381 -31م ةت ما االمحدتةين 3

دلةةي ﹰ عمةةو تواجةةد التكتريةةا الممرفةةة المعويةةة ةةةت الميةةاس . )53أظهةةرت

و  7عم ةةو التة ةوالت أا س ةةجمت أعم ةةو قيمة ةة له ةةا 5/515× CFU)5671

نتةةائج الد ارسةةة جةةدول  2قةةيم إلعةةداد تكتريةةا اليولةةون معةةدةتها تراوحةةت

مة ة ة ةةت مية ةاس المحد ةةة  3ة ةةت ص ةةهر ااار وأدن ةةو قيم ةةة CFU )1.11

×5/515م ةت صهر كانون اةول ةت ما المحدةة  ,7ان الت ةاوت ةةت

ء ةةين  )5111 – 81خمي ةةة 511/مة ة اا س ةةجمت أعم ةةو قيم ةةة إلع ةةدادها
كانةةت  8711خميةةة 511/م ة خ ة ل صةةهر ااار) ةةةت ميةةاس المحدتةةين

اع ةةداد التكتري ةةا الهوائي ةةة ء ةةين محد ةةات الد ارس ةةة الحالي ةةة ق ةةد يعة ةةا إل ةةو
أسةةتا

عةةدة منهةةا اخةةت ع كميةةة الكمةةور المفةةاةة ةةةت مصةةاري

او ومول التموث لمياس اةسالة ةت تعا اةناءية
الم ةةرع الم ةةحت مة ة المي ةةاس تس ةةء
اةناءي ة

 )1 ,3و ة ةةت ح ةةين س ةةجمت أدن ةةو قيم ةةة  )<3ة ةةت مي ةةاس المحد ةةات 8

اةسةةالة

 )7 ,6,خ ل صهر كانون اةول.

نتيجةة اخةت ل ميةاس

كما سجمت الدراسة الحالية اخةت ع وافةحا ةةت قةيم تكتريةا اليولةون ءةين

وج ةةود كس ةةر وتس ةةر ال ةةو داخة ة

محد ةةات الد ارس ةةة  ,ة ةةت المحد ةةات  3و )1كان ةةت ق ةةيم إع ةةداد التكتري ةةا

الناقمةةة  ,اوقةةد يعةةةا ايفةةا ام ارت ةةاع أعةةداد التكتريةةا الهوائيةةة

مرت عةة ديمةةة مةةدة الد ارسةةة ميارنةةة تالمحدةةات  6و )7التةةت سةةجمت قيمةةا

ةة ةةت مة ةةا اةسة ةةالة لممحدة ةةة  3ةة ةةت صة ةةهر آاار إلة ةةو سة ةةيول األمدة ةةار

منخ فة خ ل ن

وومول المموثات مةن التةر المجةاورة لنهةر دجمةة  )57أمةا المحدةات

المةدة حيةث يعتيةد ان السةء

ةةت هةاا التتةاين يعةود

إلةو كةةون هةةاس المحدةات  3و )1عرفةةة لمتمةةوث تسةء

التةةت كانةةت قةةيم أعةةداد التكتريةةا 5/515× CFU)1.11م ة ةكانةةت ميةةاس

مةةن ميةةاس ةف ة ت تسةةء

معيم ةةة تم ةةورة جي ةةدة ةفة ة ع ةةن تع ةةدها ع ةةن مم ةةادر التم ةةوث .ويمك ةةن
الةةت مجمةةوعتين األولةةو األدنةةو) وتفةةم األصةةهر كةةانون اول> تص ةرين

مةةا يةةدخ إليهةةا

اخةةت ل مياههةةا م ة ميةةاس المةةرع المةةحت

نتيجةة حةةدوث كسةةر او تسةةر ةةةت اةناءية

تيسةيم محدةةات اخةا العينةةات نسةةتة إلةو أعةةداد التكتريةا و أصةةهر الد ارسةةة

او وقةةد تنجةةرع التكتريةةا إلةةو

الميةةاس خ ة ل األصةةهر المدي ةرة وتةةدخ الةةو اةناءي ة

أو قةةد يعةةود سةةء

ارت اع أعداد تكتريا اليولون إلو عةدم افةاةة كمية كاةيةة مةن الكمةور ةةت

ث ةةانت) والمجموع ةةة الثاني ةةة وتف ةةم األعم ةةو) وتف ةةم األص ةةهر ص ةةتال>

مصةةروع اةسةةالة التةةت تةةةود هةةاس المحدةةات تالمةةا او وربمةةا يعةةود السةةء

وآاار).

إلة ةةو تة ةةوةر الظ ةةروع الم

ويمكن تيسيم المحدات نستة إلةو أعةداد التكتريةا إلةو مجمةوعتين األولةو

م ةةة لنم ةةو وتك ةةاثر التكتري ةةا ةة ةةت حالة ةةة ت ة ةواةر

االمغ ةةايات ,وة يح ةةدد موس ةةم مع ةةين لةية ةةادة أعة ةةداد التكتري ةةا اليولوني ةةة ءة ة

األدنة ةةو) وتفة ةةم المحدة ةةات  )7 >6> 7والمجموعة ةةة الثانية ةةة اةعمة ةةو

تة ةرتتط أع ةةداد الةي ةةادة والنيم ةةان تحسة ة

وتفة ة ة ةةم المحد ة ة ة ةةات  ,)3 >1>8 >5داتي ة ة ة ةةت مي ة ة ة ةةاس المحد ة ة ة ةةة )7

المغةةايات الم

الموامة ات اليياسةةية والمحةةددة العراقيةةة لميةةاس الصةةر والجهةةاة المركةةةم
لمتيي ة ةةي

عنها أسةه وتعتءةر

وسةدهة ةةا الت ةةت تع ةةيب تة ة ووةة ةرة

مةةة لنمةةو .ويمكةةن تيسةةيم محدةةات اخةةا العينةةات نسةةتة

إلو إعداد التكتريا الةو مجمةوعتين األولةو األدنةو) وتفةم  )5 > 7و

والس ة ةةيدرة النوعي ة ةةة  5996,كم ة ةةا داتي ة ةةت مي ة ةةاس المحد ة ةةة )7

 )6 >7والمجموع ةةة الثاني ةةة األعم ةةو) وتف ةةم المحد ةةات  )3 >1ل ةةم

الموام ة ة ة ة ات اليياسة ة ة ةةية و المحة ة ة ةةددة العالمية ة ة ةةة (CEOH,2003;US-

تدة ةةاءي مية ةةاس المحدة ةةات  ) 7 ,6 , 1 , 7 , 3 , 8,5ةة ةةت معة ةةدةتها

) EPA,2002;WHO,1999والت ة ةةت تءمة ة ة  11خمي ة ةةة 511/مة ة ة أم ة ةةا

الموام ة ات اليياسةةية العراقيةةة لميةةاس الصةةر

المحدةةات التاقيةةة ةيةةد كانةةت معةةدةت اةعةةداد الكميةةة لمتكتريةةا الهوائيةةة

لميي ة ة ة ةةا

أعمو من المسموح ءها.
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 )5996الجهةةاة المركةةةم

والس ة ة ة ةةيدرة النوعي ة ة ة ةةة ,وة الموامة ة ة ة ة ات اليياس ة ة ة ةةية العالمي ة ة ة ةةة

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج3
ة ةةت تع ةةا المحد ةةات ال ةةو وم ةةول مي ةةاس الم ةةرع الم ةةحت واخت دة ة

) (CEOH,2003;US-EPA,2002;WHO,1999الت ةةت تتة ةراوح م ةةا

معميةةاس اةسةةالة او قةةد يعة السةةء

ءين  8-5خمية 511/م . )9 .

مياس النهر نتيجة والجريان السدحت لمما

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

خ ل سيول اةمدةار  ,كمةا

تمتمك هاس اةنواع من التكتريةا مياومةة عاليةة ل نخ ةاا درجةات الحة اررة

 Coliform Bacteriaفي مياه االسالة خالل مدة الدراسة

اا يمكنهةةا التيةةا ةةةت الءةراة لمةةدة سةةنة كاممةةة تحةةت درجةةة حة اررة  1درجةةة

(خمية111/مل) .
المحطات

الةةو ومةةول ةف ة ت الحيوانةةات الةةو

المحدةةات قةةد يعةةةا الةةو

مئويةةة  .)56امةةا انخ ةةاا اعةةدادها ةةةت اغم ة

5

8

3

7

1

6

7

2118/11/15

93

871

761

93

871

73

39

2118/12/15

73

>3

871

71

93

>3

>3

2119/2/15

93

671

5511

871

761

>3

85

2119/3/15

761

5511

8711

871

8711

93

39

والمجموعة الثانيةة اةدنةو وتفةم المحدةات  5,7,6,7والتةت داتيةت ةةت

المعدل

578

711

5111

568

798

37

81

معة ة ة ةةدةتها الموام ة ة ة ة ات اليياسة ة ة ةةية المحة ة ة ةةددة لمية ة ة ةةاس الصة ة ة ةةر العراقية ة ة ةةة

التاريخ

استعمال الكمور ةت تعييم الميةاس ةةت محدةات التمة ية وتكميةات مناسةتة
ليت ة التكتريةةا .ويمكةةن تيسةةيم محدةةات اةسةةالة المدروسةةة اعتمةةادا عمةةو
اع ة ةةداد التكتري ة ةةا ال ة ةةو مجم ة ةةوعتين اةعم ة ةةو وتف ة ةةم المحد ة ةةات 2<3<5

لسةةنة  )5996والعالميةةة لسةةنة ) )5999والتةةت تراوحةةت ءةةين  8-5خميةةة

بكتريا القولون البرازية

 511/م .)9 .

يعة ةةد وجة ةةود اليولونية ةةات الء ارةية ةةة مؤص ة ة ار عمة ةةو تمة ةةوث المية ةةاس ت ف ة ة ت

جدول ( )3التغيرات الشهرية والموقعية لمعدد الكمي لبكتريا القولون

الحيوانةةات او اةنسةةان او الديةةور ويعتءةةر وجودهةةا ةةةت الميةةاس دلةةي عمةةو

البرازية  Total fecal Coliform Bacteriaفي مياه االسالة خالل

حم ةةول تم ةةوث ح ةةديث وال ةةو وج ةةود انة ةواع اخ ةةرا م ةةن التكتري ةةا الممرف ةةة

مدة الدراسة (خمية111/مل)

 )51ءين ةةت نت ةةائج الد ارس ةةة الج ةةدول  3ان مع ةةدةت اةع ةةداد لمتكتري ةةا
الء ارةيةةة تراوحةةت ءةةين  ( 1075 - <3خميةةة 511/م ة حيةةث سةةجمت

التاريخ

اعمو قيمة لها  )8711خمية 511/م ةت صهر ااار ةةت ميةاس المحدةة
 1وادنة ةةو قيمة ةةة سة ةةجمت )( <3خمي ة ةةة 511/م ة ة

ةة ةةت مية ةةاس المحد ة ةةات

 5,7,6,7ولمعظم اصهر الد ارسةة  .اظهةرت الد ارسةة اخت ةةا وافةحا ةةت
اعةةداد التكتري ةةا الء ارةيةةة لممحد ةةات المدروس ةةة تسةةء

اخ ةةت ع محد ةةات

التمة ة ية وكمي ةةات الكم ةةور المف ةةاةة ةيه ةةا ك ةةالك اخ ةةت ع ام ةةاكن اخ ةةا
العينةةات واصةةهر الد ارسةةة ةيةةد تعةةةا اسةةتا

المحطات

5

8

3

7

1

2118/11/15

<3

93

460

2118/12/15

<3

<3

43

<3

2119/2/15

<3

93

1050

<3

2119/3/15

<3

75

240

<3

2400

المعدل

<3

65

488

<3

1075

6

7

<3

1200

<3

<3

871

<3

<3

761

<3

<3

<3

<3

<3

<3
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Estimation of the bacterial content of liquefied water in some areas of
Tikrit city
Mohammed Gh. Farhan , Suha Maher Abed , Suadat Mustafa Mohammed Al-Hermizy
Biology Department , College of Science , Tikrit University , Tikrit , Iraq

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
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