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 لبعض أحياء مدينة الرمادي الكشف عن دالئل التلوث الجرثومي في مياه الشرب المجهزة
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ميرراه البرررم المعالمررة رررالللور ة المم رر   لرردةر عررا التلرروج المر رروم  لأجريت هذه الدراسة للتحررر   
ل مررا  رر ج المواطنيا ألغراض البرم عبررر كرربنال نلررء المرراح لرربعي أ يرراح مد نررة الرمررا    جمعررت العينررا

ةبمعدل   ج عينال  هةالنلطة األخير  مثلت ن ا ت  الخط الناقء للماح ةالثانية منتصفه نلاط مثلت األةلى بداية
ةجررو  جرررا يا اللولرروث  تررا اعتمررا . 2009تمرروم مررا عررام  لغايررة كرر ركرر ر كررانوث الثرران  ة مررا  للبرر ر الوا ررد

ةمعرفررة العررد  الللرر   FC )Fecal coliform  ةجرررا يا اللولرروث البراميررة  TC)Total coliformاللليررة  
ةالت  تعد كمؤكر للتلوج المر وم  للماح.أظ رل نتائج هررذه  TPC )Total plate countللمرا يا ال وائية  

خليررة    3.2البرربنال قررد سررملت أ نررى قرريا ل ررا ةهرر   للبرردايا FCة TPC  TCلررر قرريا  الدراسررة أث معرردالل
مررء ةعلررى الترروال   جيمررا سررملت أعلررى قيمررة لمعرردل لتركيرر   100ة   خليرر  0.45مررء ة 100خليررة    1.9مررء  

لررر ةكررذلس سررملت أعلررى قرريا  ملغا   لتر عند هذه النلاط ما كبنال توميررا المرراح. 3.4الللور المتبل  إذ بلغت 
TPC  TCةFC  100خليررة  5.5مررء ة 100خليررة    15.4خلية  مء   33.6ف  ن ايال الببنال إذ بلغت 

  ترافق هذا ما انخفرراض ةا ررر لتركيرر  الللررور المتبلرر   اخررء أنممررة توميررا المرراح  يرر  بلرر  مء ةعلى التوال 
للمررواطنيا فرر  مد نررة ةأة ررحت النتررائج إلررى أث المرراح المم رر   ملغا   لتر. 0.61معدل تركي  الللور المتبل  
العالميررة  ةكمررا ةهررو  ررما الموا ررفال العراقيررة ة  مبرررةم مرراح الرمررا   اللبيررر(   الرما   ما محطررة التصرر ية

  غيرررر أن ررا تصررربر خرررار  الموا رررفال المحررد   عنرررد تلررردم ا ربررربنال هررو ةا رررر مرررا عينررال بدايرررة البررربنال
التوميا  سب ما سمء لعينال ةسط ةن ايررة كرربنال التوميررا  ةقررد يعرر ى السرربب إلررى قرردم اغلررب هررذه البرربنال 

ل مرررا قبررء المررروطنيا علررى هرررذه ةعرردم إخعررراع ا للصرريانة ة تعر ررر ا للصرردأ ةالتبرررلق إ ررافة إلرررى التمرراةما
 . مما ا ر على    ية هذه المياه إلغراض البرم لالببنا
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 المقدمة 
ةالت  تعا فع  عنه ك  مررا  ةالماح هو ما أها منونال البيئ 

حرررريط بنررررا مررررا العوامررررء الفي ياةيررررة نررررال الحيررررة ةمررررا ي التربررررة ةال ررررواح ةاللائ 
 ةر  الميررراه فررر  الطبيعررة  الررردةر  ال يدرةلوجيرررة( ةالتررر   أث إذ, الليمياةيررةة 

 نررتج عن ررا مصررا ر  أخرررى  إلررى تحول الماح ما خ ل ا في يائيا ما  الررة  
 . (1ةالمياه السطحية ةالموجية  األمطارمياه   أهم امختلفة له ما 

% 85ة الرردممنونررال % مررا  75حامثء المرر إذ ي    الحيا  وه  حاالمة 
كبررد منونررال % مررا 75ةالللررب منونررال % مررا 75ةالمرر  منونررال مررا 

لنسرررريج الببرررررى % تلريبررررا مررررا ا75ةعليرررره فررررر  كليتيررررهمنونررررال ة  اإلنسرررراث
  .(2 تنقية الدم  ف  رئيس  ةر  حماة للح امصدره الم  الحيو  

 
* Corresponding author at: Anbar University - College of 

Education for Pure Sciences, Iraq; 

 ORCID:  

E-mail address:  
 رجررا اهتمررام اإلنسرراث بنوميررة المرراح الررذ  يبررربه إلررى أ ثررر مررا 

ةنمررررررا للمعرفرررررة المحررررردة   فررررر  تلرررررس العصرررررور  .(3 خمسرررررة اال  عرررررام 
راألمراض ةمسببات ا فلد كاث االهتمررام محصررور فرر  لرروث الميرراه ةطعم ررا 
ةرائحت ررا فلررط . ةقررد اسررتخدمت ل ررذا الغرررض ربررنء محرردة  خرر ل فترررال 
تاريخية متباعد  رعي عمليال المعالمة مثء الغلياث ةالتركير ةالترسيب 

د اللرنرررراث الثرررراما ةالتاسررررا عبررررر  ررررا كرررر  (.4  ةإ ررررافة رعرررري األمرررر  
المي  يرراث اللثيررر مررا المحرراةالل المررا   للن رروض بتلنيررة معالمررة الميرراه 
 ي  أنبئت ألةل مر  فرر  الترراري  محطررال لمعالمررة الميرراه علررى مسررتوى 

   .(5 المدث 
هرررررر   رال الترررررر  تررررررؤ ر علررررررى نوميررررررة المرررررراحالمررررررؤ   أهررررررامررررررا  أث

( األخرررررررررى لليميائيررررررررة ة المركبررررررررال ا األمرررررررر    الخصرررررررائي الليميائيررررررررة
 اللائنرررررررررررررال الحيررررررررررررررة(  ( ةالحياتيرررررررررررررة اإلكرررررررررررررعامةالفي يائيرررررررررررررة الحرار  ة 
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الحسررررررية الطعا ة اللرررررروث ة الرائحة(.تعررررررد نوميررررررة الميرررررراه ةالترررررر  تبررررررمء ة 
فررر   األساسررريةمرررا الموانرررب  يرررة ة الليمياةيرررة ةاإل يائيرررةخوا ررر ا الفي ياة 

ة ررررا  إلررررىتحد ررررد  رررر  ية الميرررراه فلررررد اتم ررررت كثيررررر مررررا  ةل العررررالا 
التطرررور فررر  ممررراالل  أ ى إذملرررا يع معينرررة للميررراه لتقيم رررا ةتصرررنيف ا , 

ترررررر   مصرررررا ر الميررررراه  إلرررررىالسرررررناث  أعررررردا الصرررررناعة ةال راعرررررة ةميرررررا   
الصررررررالحة ل سررررررت  ت الببررررررر  ةاخترررررر ال فررررررر  ترررررروفير ميرررررراه مطارلررررررة 

 .(6)للموا فال القياسية
ائحررة فالماح الصالر للبرم هررو سررائء عررديا اللرروث ةالطعررا ةالر   

متعرررررا ل ةخرررررال مرررررا المركبرررررال الععررررروية  (PH  اس هيررررردرةجين    ذة
ال ععررررررررررررروية  األمررررررررررررر  ( ةاأل يررررررررررررراح   الطبيعيرررررررررررررة ةالصرررررررررررررنامية ( ة

 (8)ما المنونال الحيررة للنمررام البيئرر    تعد البنتريا ج حة .  (7).ألمم ريه
تتواجررد طبيعيررا فرر   األنرروامرعي  أث إذرالعوامء البيئية  ةتتأ رتؤ ر    ةأن ا
قررد تحتررو  علررى رعرري  أن ررا إذيعد ما الملو ال.  األخره ة البعي  الميا

هائلرررة خا رررة فررر  منررراطق التلررروج  ةبأعررردا المم ريررره المر رررية  األ يررراح
 أث. مرررا المعلررروم (9)الخ انرررال رررراللرم من رررا أةالعرررال  كوجرررو  الممرررار  

 أمعررراح أفراغررالالميرراه تصررء عرررا طريررق  إلرررىالعوامررء المر ررية الداخلررة 
ة البنتريررا الملاربررة ل ررا  Escherichia coliخا ة واث ة ة الحي  اإلنساث

ةالمسبحيال البرامية  Coliform bacteria اللولونية نترياالب ةالمعرةفة ر 
Streptococcus faecalis  ة البنتريرررا ال هوائيرررةClostridium 

perfring    ة  لإلنسرراثالغليمة  األمعاحةهذه جميعاً  تعايبية طبيعية ف
لررذلس فوجررو  أ  نرروم من ررا فرر  ,ة توجد فرر  البرام  أن امؤكد  الحيواث ةما ال
(. تعررد 10 يرروان    أةلتلرروج برررام  مررا مصرردر ربررر   أ يد الماح  اللة  
مؤكرررا علررى تلرروج الميرراه رالبنتريررا المر ررية ةتليرريا الحالررة  ث رنتريررا اللولررو 

اإلنسررراث ةالحيرررواث موجرررو   رصرررور  طبيعيرررة فررر   أن رررا إذالصرررحية للميررراه 
رنتريرررا اللولررروث البراميرررة فررراث  أمرررا. (11)لايرررا النباترررال المتحللرررةالتربرررة ةب ة 

 اإلنسررراثتواجرردها فررر  الميررراه  ررردل علرررى  صرررول تلررروج بررررام  للميررراه مرررا 
. ررذلس تتواجررد (12)ةالحيررواث ةالررى ةجررو  رنتريررا مر ررية معويررة فرر  المرراح

الحيررواث ةتلرروث مررد  رلائ ررا ة  اإلنسرراث أمعرراحيال البرامية ف  رنتريا المسبح
ملاةمررررة للعوامررررء البيئيررررة ةيمنررررا  أ ثرررررتلرررروث  إذ األمعرررراحخررررار   أطررررول

االستدالل على مصدر التلوج البرام  راالعتمررا  علررى النسرربة برريا رنتريررا 
 4مررا  أ ثررركانررت هررذه النسرربة  فرراذااللولرروث البراميررة ةالمسرربحيال البراميررة 
فرراث  0.7كانررت اقررء مررا  إذاة  اإلنسرراثفرراث مصرردر التلرروج هررو فعرر ل 

 . (13)لوج هو الحيواثمصدر الت 

البنتريا رعد   عوامررء  من ررا  رجررة الحرررار  ةمعرردل   أعدا   تتحد   
ةكمية الموا  الععوية ةمصا ر التلوج الناتمة ما نباط  تصريف المياه

علررى  ال يدرةجين  له تررأ ير مباكررر  األس  أث, كما  (14)ةالحيواث  اإلنساث
لمغرررذيال فررر  بيئررررة جاه يررررة اعلررررى عمليرررة البنررراح ة ة  اإلن يمرررالفعاليرررال 

المحترروى الع قة بيا بيئة المينرةبال ة  (16) ذكر فلد  (15)المينرةبال  
ل ررررا مررررا خرررر ل تأ يرهررررا علررررى تغذيررررة المينرةبررررال ة العمليررررال  أال ررررون 

ف  المحافمة على كنء الخلية ة  أهميةإث اال ونال ل ا  إذالوظي ية ل ا  
 انلسام ا.  
للائنرررال الحيرررة الدقيلرررة هرررو العمليرررة المسرررتخدمة للترررء ا التعقرررياة 

راسررررررتخدام الحرررررررار  هرررررذه العمليررررررة  (  ةتررررررتامسرررررببة ل مررررررراض  المرررررررا ياال
المرروا  الليميائيررة مثررء البرررةم أة   األكعة فوق البنفسررمية أة  أة   التسخيا(

 ال تعررر راإلنسرراث أة الحيررواث تركيرر الاليو  أة األةمةث أة الللررور ةأن ررا  
لغليرراث أةلررى الطرررق المسررتخدمة  رجررة ا إلررى. ةتعد طريلررة التسررخيا (17 

عندما تلوث كميررة الميرراه  رئ ف  التعقيا ةال ت ال أفعل ا ف   االل الطوا
  للن ا غير مناسبة عندما تلرروث كميررة الميرراه كبيررر  كمررا فرر  محطررالقليلة

أمررررا اسررررتخدام األكررررعة فرررروق البنفسررررمية المعالمررررة نمرررررًا الرتفررررام تللفت ا.
انتبررررر اسررررتخدام  قررررا منلفة.هررررذا ةقرررردالبرةم ةاليررررو  فتعررررد طر ةالمعالمررررة ررررر 

 إذ را  اسرررتخدام األةمةث فررر  تعقررريا ميررراه البررررمالللرررور فررر   ة األةمةث 
أةربرررررا ةالللرررررور فررررر  أمرينرررررا . ةفررررر  ا ةنرررررة األخيرررررر  اتم رررررت كثيرررررر مرررررا 

اسررتخدام األةمةث رررالرغا  إلررىالمحطررال فرر  الواليررال المتحررد  األمرينيررة 
ارنة رالللور  ةذلس لم ررور رعرري ما عدم  باته كيمائيا ةارتفام تللفته مل
البرررررم علررررى  ررررحة تعقرررريا ميرررراه البررررنوت  ررررول اسررررتخدام الللررررور فرررر  

 تفاعررء الللررور مررا المرراح منونررا  ررامي ال يبوكلررورةم ةأ ونررال  .اإلنسرراث
ال يبوكلورا رررت  رررا  تفاعرررء جررر ح مرررا  رررامي ال يبوكلرررورةم مرررا األمونيرررا 

متحررد المتبلرر ( ةيطلررق الموجو   ف  الماح منونا أمنيال الللور  الللور ال
علررى مررا تبلررى مررا  ررامي ال يبوكلررورةم ةأ ونررال ال يبوكلورا ررت الللررور 

هرر  الترر   (الحررر المتبلرر  ةهررذه المركبررال  الللررور الحررر ةالللررور المتحررد
تلررروم بتعقررريا المررراح ةقترررء المررررا يا الموجرررو   رررره. ةلرررذلس تلمرررا كثيرررر مرررا 

ول علررى كلررور إ ررافة الللررور بنسررب تلفرر  للحصرر  إلررىمحطررال المعالمررة 
 ر متبل  يعما تعقيا الماح الخار  ما المحطة رنفاح  عالية , بء ف  
الغالب تلوث كمية الللور المعا  كاجية لتأميا كمية محدة  ما الللور 
الحر المتبل  ف  كبنة توميا المياه   ةذلس لتعقيا المياه مررا أ  كائنررال 

 .(18   قيلة قد تدخء ف  الببنة
 :المواد وطرق العمل
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جمعت عينال ما الماح المم   لبعي أ يرراح  :جما العينال  
 مد نرررررة الرمرررررا   مرررررا مبررررررةم مررررراح الرمرررررا   اللبيرررررر ألغرررررراض البررررررم

مبرررةم مرراح الرمررا   اللبيررر يحصررء علررى مرراحه الخررام مررا ن ررر الفرررال ة  
 ا ساعة ةاث عد  السررناث المسررتفيد   3م 600ةاث طاقته التصميمية ه 

كررخي مررا الريررف  45000حعررر ةكررخي مررا ال 200000منرره هررو 
كغررررا   رررروم مررررا مررررا    738كغررررا    رررروم ة  2092يسررررت لس مررررا البررررب ة 

  (A  ةهرر   رر  البررركةر كرربنال نلررء المرراح ل ررذه األ يرراح عبرر الللررور( 
   ررررر  (C)منطلرررررة كرررررارم عبرررررريا ة ررررر  الملعرررررب   (B) ررررر  األنررررردلع

تمرررررروم  30   يرررررر  ة (F)الثانيررررررةاألةلررررررى ة  اللا سررررررية  يرررررر   (D)التررررررأميا
لغايررة كرر ر تمرروم مررا عررام كررانوث الثرران  ة . اعتبارا ما كرر ر  (G)األ را ة 

.  يررر  ترررا جمرررا  ررر ج عينرررال مرررا كرررء خرررط لنلرررء المررراح العينرررة  2009
 (S)الى هذه اال يرراح األةلى تمثلت بنلطة انط ق الماح الصالر للبرم 

العينة األخير  ما أخررر ة (M) لثانية تمثلت ف  منتصف المسافة ةالعينة ا
. ةبواقا   ج عينررال للررء موقررا (E)ف  تلس االنابيب احصل ا المنلطة ي 

ا  رررنبور ميررراه المعالمرررة مررر  فررر  البررر ر الوا رررد إذ أخرررذل عينرررال الميررراه
البررررم مباكرررر    فمرررت عينرررال الميررراه هرررذه فررر  قنررران  مجاجيرررة معتمرررة 

لترررررر تحترررررو  برررررداخل ا علرررررى مرررررا    ا وسرررررلفال  2 1ةمعلمرررررة ذال سرررررعة 
اكررررر  للفحرررري فرررر  المختبررررر  ررررا جرررررى نلل ررررا مب  Na2S2O3الصررررو  وم 

إلجراح التحاليء المر ومية المطلوبة إذ رةع  إث تلوث الفتر  ال منية برريا 
ساعال توخيا للدقة  3-1اخذ النموذ  ةإجراح التحاليء قصير  تتراة  ما 

 ف  النتائج.
 االختبارال البنتريولوجية :

 Bacterial count  Totalالعد  اللل  للمرا يا ال وائية :-1
مء ما نموذ  المياه مباكر  ف  طبق بتر  بواسطة   1أخذ    تا 

مرررررء  مرررررا ةسرررررط اال رررررار المغرررررذ   20ما رررررة معلمرررررة  ة رررررب علي رررررا 
Nutrent agar  المم ررر  مرررا كرررركة(Himedia)  ال نديرررة المرررذام ة

الطبق رصررور   ائريررة نحررو  رت °م ة  45فوظ ف   مام مائ  بدرجة المح
  المرراح مررا الوسررط الغررذائ . اليسررار لعررماث توميررا منررتما لنمرروذاليمرريا ة 
رصررررور  مللوبررررة فرررر   األطبرررراق ت عررررن  بررررر  الوسررررط الغررررذائ   أثةبعررررد 

ساعة  رعدها تا عد المسررتعمرال  24°م لمد  37الحا نة  بدرجة  رار  
. تم يرردا  لحسررام Colony Counterالنامية ف  الطبق بواسطة ج ررام 
 Colony forming units (CFU))الو رردال المنونررة للمسررتعمرال

 .  (19)مء  ف  عينال المياه  كما ذكر ف للء 
    Total coliform count: سام العد  اللل  لبنتريا اللولوث  -2

 Most probable) ا تمرراال  األ ثراستعملت طريلة العد     

number) MPN   فرر  اللبررف عررا رنتريررا اللولرروث   (20)المررذكور  فرر
مررررء مررررا ةسررررط 10تحتررررو  علررررى أنابيررررب عرررررل سلسررررلة مررررا خمسررررة  إذ

Lauryl Tryptose Broth للوبررةةتحتررو  كررذلس علررى أنابيررب  رهررا م  
 األنابيررررب عررررنت   مررررء مررررا مرررراح العينررررة 10 را ررررافة األنابيرررربللحررررت 

ظ رررور عنرررور   أث. سررراعة 24لمرررد   مo35المللحرررة عنرررد  رجرررة  ررررار  
علررررى النتيمررررة أنابيررررب  رهررررا  اللررررة ةا ررررحة  ةكررررذلس تممررررا الغررررام فرررر  

 .الموجبة
     Fecal coliform count:د  رنتريا اللولوث البرامية  سام ع - 3

 MPN  Most probable ا تمرراال األ ثراستخدمت طريلة العد      

number , تررا تلقررير سلسررلة مررا خمسررة  إذ( لعررد رنتريررا اللولرروث البراميررة
 E C Broth(Escherichia coliمء ما ةسط 10تحتو  على  أنابيب

Broth)  الموجبررة  األنابيررب رهررا, بنمرروذ  مررا  يرربأناب ة المو رروم في ررا
ة عررنت عنررد  رجررة  (loop)فرر  فحرري رنتريررا اللولرروث بواسررطة العرررة  

الموجبرررة ة التررر   األنابيررربعرررد   سررراعة.  سرررب 24لمرررد   oم44.5 ررررار  
 األ ثرررتلوث في ا عنور  ةا حة ةغام ة ما خرر ل جررداةل خا ررة للعررد 

 .(20) مء ما العينة100ا تماال  سب عد  رنتريا اللولوث البرامية ف  
 -قياس كمية الللور: 

تررا قيرراس كميررة الللررور الحررر ة سررب طريلررة المعتمررد  مررا قبررء 
ة  1962( لعرررررررام 14279الموا رررررررفة البريطانيرررررررة لميررررررراه البررررررررم رقرررررررا  

ة الت  ال ت ال معتمررد  لحررد أالث  1971الموا فة االلمانية لمياه البرم  
-N-N-diphenylطريلررة ف  قياس كمية الللررور الحررر.ة الترر  تسررتخدم  

P-phenylene diamine    ة الترر   رمرر  ل ررا رررالرم(Plain-DPD) 
 10األقرا  ف   تذةب  إذ  (3(   1تحمء الرقا    المم    ربنء أقرا ة 

 Lovi-bond 1000فرر  أنبوبررة خا ررة  رم ررام  مررء مررا مرراح العينررة

comprator   ة المم   ما قبء كررركة Tafesa األلمانيررة رعرردها جرررل
اسررتخدام أقرررا  لونيررة تحمررء الترا يرر  ر لونيررة مررا أنبرروم السرريطر   ملارنررة

 ملغا   لتر .   8إلى  0.05ابتداح ما 
                                                                        النتائج و المناقشة

 Bacterial indicatorالدالئء المر ومية :      

مررراح ال تلبرررء المررردل فررر  كون رررا فررر  ال اللولررروث  رنتريرررا أهميرررةإث 
لررذا فرررأث العرررد  الللررر  ذلس المررراح  لررر  خطيررررالمؤكرررا جيررردا للتلررروج البرررام  

ةاللبررف عررا رنتريررا اللولرروث  Total plate count (TPC)للمرررا يا 
الترر  تنمررو فرر   رجررة  رررار   Total coliform bacteria (TC)الللرر  
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37 م ةعررد  رنتريررا اللولرروث البراميررةFeacal coliform bacteria 

(FC)    44الت  تنمو فرر   رجررة  رررار إعطرراح  ررور  ةا ررحة  امنان ررام ر
ل غررراض األخرررى ةكمؤكررر لوجررو   عررا مرردى  رر  ية المرراح للبرررم أة

 األ ياح الدقيلة الممر ة ف  مختلف المياه.
  Total plate count (TPC)العد  اللل  للمرا يا ال وائية :   

ث المعرردالل البرر رية لعينررال (  ن  ررأ أ1المرردةل  خرر ل  مررا
فررر  اغلرررب  ( ال  وجرررد نمرررو لرررا تسرررمء أ  قيمرررة ل رررا (Sال  بدايرررة البررربن

مررا   (CS)ذلس سررملت كرر ة عينال هررذه النلطررة مررا البرربنة توميررا المرراح   
 TPCةهرر  تمثررء أعلررى قيمررة لررر  ف  ك ر نيساثخلية مء    10×10ملداره  

أل نررى  فرر  تسررميل ا (DS)مررا  (BS)ة توافلررت سملت ف  ك ر نيسرراث  
ف  ك ر  كررانوث الثرران  ةكررباط علررى خلية مء  10×2قيمة ل ا إذ بلغت 

تبا نررا  (M) المعرردالل البرر رية لعينررال ةسررط البرربنة  أظ رل ما   التوال 
فرر   خليررة مء 10×40أعلررى قيمررة ل ررا  سررملت إذ TPCةا ررحا فرر  قرريا 

(AM)  خليرررة مء  10×2أ نرررى القررريا  جيمرررا بلغرررت  تمرررومة خررر ل كررر ر
كرررررذلس أظ ررررررل معررررردالل ن ايرررررال   فررررر  كررررر ر كرررررباطً   (DM)لعينرررررال 
أعلررى قيمررة ل ررا  سررملت إذ TPCفرر  قرريا تبا نررا ةا ررحاً   (E)البرربنال 

علرررى  اذارة  أيرررار  خررر ل كررر ر ( BE ة (AE)فررر  خليرررة مء 10×70
خرر ل  (DE)خليررة مء فرر  عينررال 10×8 أ نررى القرريا جيما بلغت    التوال 

 .   ك ر كباط
إلى ال يررا   رارتفررام  رجررال  تميء  TPCمما تلدم  تعر إث قيا  

تعرررد إذ الحررررار  ة طرررول المسرررافة التررر  يلطع رررا المررراح فررر  أنممرررة التوميرررا 
  ررما الموا ررفال العراقيررة ة العالميررة لميرراه البرررمالمياه المعد  للبرم  

 عرردا (21)التوميررا  أنممررةمررا  برردايال البرربنالعنررد  األةقررالفرر  اغلررب 
( ة AMعينرررال  ة  خليرررة مء 10×125ةالتررر  سرررملت(AS) عينرررال 
(AE)  للررء من ررا فرر  كرر ر  خليررة مء 10× 130الترر  سررملت مررا ملررداره
ملارنررة رررالقيا المسررملة ل ررذه البرربنة فرر  إذ تعررد قيمررة غيررر طبيعيررة اذار 

لوجررو  كسررر فرر  األنبرروم الناقررء ة ذلررس يعررو  ة األكرر ر الدراسررة األخرررى 
سرربب  الررذ  يحرريط رأنممررة التوميررا ةالررذ نتيررر   هذا  بيا  ما التلرروج الب 

ة كررذلس أظ رررل النتررائج الحاليررة أث قيم ررا قررد أما ل TPC يا لرررارتفررام قرر 
المعرررد إلغرررراض لمرررا ما ل المسرررافة التررر  يلطع رررا المررراح كربرررنء ملحررروظ 

فررر  جميرررا البررربنال  (E)ة (M) النلررراط عنرررد أعررردا هاما ل  إذالبررررم. 
ما  (S) النلاطربنء ملحوظ عما كانت عليه عند التوميا قيد الدراسة ة  

ارتفام  رجال الحرار  ة ميا   النبرراطال السررنانية   أثكما  .  الالببن  تلس
 إلررىتعر رر ا  إلررى راإل ررافة (22فرر  الميرراه   أعرردا هاارتفررام  إلررى ررؤ   

ال راميررررة  األنبررررطةمصررررا ر التلرررروج مررررا مخلفررررال الممررررار  ة مخلفررررال 
  .(14)ةالصنامية

ما ج ة أخرى سمء المعدل العام لمميا كبنال التوميا طوال 
خليررة   مررء إذ سررمء كرر ر 10 ×16بلغررت  TPC  الدراسررة قيمررًا لررر مررد

خليررة  مررء كمررا أث  10×26.6ةبلغررت  TPCتمرروم أعلررى المعرردالل لقرريا 
أعلررررى مررررا أكرررر ر البررررتاح  TPCأكرررر ر الصرررريف سررررملت معرررردالل لقرررريا 

ةيمنررا تفسررير تلررس النتررائج علررى أسرراس ام يررا  الفعرر ل المطرة ررة مررا 
ممررا يسرربب ميررا   أعرردا  المرررا يا  التممعررال السررنانية فرر  أكرر ر الصرريف

رسرربب قلررة تررأ ير الللررور اة قلررة نسرربته المتبقيررة  ة خا ررة عنرردما تلرروث 
 (.23المرا يا ما األنوام الملاةمة للللور  

ةما الدراسال السارلة الترر  كانررت نتائم ررا متطارلررة مررا الدراسررة 
 (25 سررالة المرراح فرر  رغرردا  ة راسررة ( على مبرةع  إ24الحالية  راسة  

على أربا محطال لمعالمة ميرراه البرررم فرر  محافمررة رابررء إذ بينررت هررذه 
فرر  أكرر ر الصرريف أعلررى مررا معرردالت ا  TPCالدراسال أث أعرردا  جرررا يا 

المعرردل العررام  TPCف  أك ر البتاح. ةعند تلويا نتائج معرردالل القرريا لررر 
لمميررررا كرررربنال توميررررا المرررراح الصررررالر للبرررررم ةاألكرررر ر كمررررا مبرررريا فرررر  

   7مسررمو  ب ررا لميرراه البرررم العراقيررة  ال ه   ما الحرردة   (1المدةل  
 مء. /100خلية 50ةالبالغة ( 27ة   26

 Total Coli form  Bacteria (TC)عد  جرا يا اللولوث الللية 
تعرررد جررررا يا اللولررروث ذال قابليرررة السرررتخدام ا كمؤكرررر للتلررروج  

  رراتلون إلررى إ ررافة البرام  أة كداللة لوجو  الممر ال فرر  ميرراه البرررم 
 (.28مفيد  للتحذ ر ما نومية المرا يا لمعالمة مياه األنابيب المم     

كرربنال توميررا مرراح فرر  مد نررة تواجدل جرا يا اللولوث فرر  جميررا 
فرر  أعرردا  جرررا يا ا ةا ررحاً  ً طرروال مررد  الدراسررة ةقررد ظ ررر تبا نرر  الرمررا  
 (E)ة ن ايات ررررا  (M)عررررا ةسررررط ا (S)عنررررد برررردايال البرررربنال اللولرررروث 

عدم ةجو  ظ ر (  2ما خ ل المدةل   أك ر الدراسة المختلفة ة   خ ل
عرردا كرربنة  فرر  برردايال البرربنال خرر ل أكرر ر الدراسررة  (TC)أ  قيمررة 

. أمررا عنررد (مررء خرر ل كرر ر اذار100خليررة   83.3إذ بلغررت (AS) مرراح 
تواجداً  متبا نا بيا أعلررى قيمررة لرره  TCقيمة لر فلد سملت   (M)المناطق  

 مررء 100خليررة  TC22 قيمررة لررر  إذ بلغررت تمرروم فرر  كرر ر (AM)عنررد 
فرر  كرر ر  (DM)مررء فرر  100خليررة   1جيمررا كانررت أ نررى قيمرره ل ررا هرر  

. كمرررا أظ ررررل ن ايرررال البررربنال أن رررا األ ثرررر تلو رررا ببنتريرررا الثررران  رررانوث 
مررء 100خليررة   36إذ بلغررت TC لررر أعلى قيمررة (FE) اللولوث إذ سملت 

فرر  مررء 100خليررة  35بل   رتفعامتلت ا ف  ذلس تواجدا   تمومخ ل ك ر  
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(AM) األخررررى جيمرررا سرررملت الن ايرررال  ة   يرررراث ة تمررروم. أيرررار أكررر ر 
قيمررة  أ نررى أظ رررل إذTC لررر فرر  قرريا  أخرررللبرربنال قيررد الدراسررة تبا نررا 

كررباط  (DE)ة خرر ل كرر ر كررانوث الثرران   (CE)مررء  فرر  100خليررة  2
لقرررريا فرررر  تسررررميل ا  (AE)ة  (AM)ة اذار ة نيسرررراث   جيمررررا اسررررتمرل 

 مء( .100خلية   83.3ف  ك ر اذار بلغت  TC مرتفعة لر
برريا  TCلررر  أعرردا هنالس تغا ر فرر  معرردالل أث  لو أ  مما سبق  

الببنال عا ةسط ا ة ن ايات ررا هذه كبنال توميا الماح ة كذلس بدايال 
تلررا  أن ررا إلررىةهررذا يعررو   بدايال الببنال كانت خالية تماما من ررا  أث ما  
 اإلنسرررراثمصررررا ر التلرررروج رفعرررر ل  رعيررررد  عررررا منرررراطق نميفررررة ةفرررر  

سررررربب ال يرررررا    أمرررررا,لس لوجرررررو  ترا يررررر  عاليرررررة مرررررا الللورةكرررررذةالحيرررررواث 
مرررةر هررذه البرربنال  إلررىمعرردالت ا فرر  منصررف البرربنال  فأن ررا قررد تعررو  

  .ف  مناطق الت  تلثر جيه المياه الموجية الملو ة رمياه الصر  الصح 
ا يا اللولرروث تلرروث متبا نررة  مررا أث معرردالل البرر رية ألعرردا  جررر 
مررء خرر ل  100خليررة  12.5ما ك ر إلى اخررر إذ سررملت أعلررى معرردل  

  جيمررا  مررء خرر ل كرر ر كررباط100خليررة  3.3ة أ نررى معرردل  تمررومكرر ر 
مء تمثررء قيمررة  100خلية  17.3 اث معدل الب ر  لب ر اذار ة البال  

ة هرررررر  رسرررررربب ةجررررررو  كسررررررر  األخررررررى مرتفعرررررة جرررررردا قياسررررررا رالمعرررررردالل 
( 24مبرراره للدراسررة الترر  قامررت ب ررا البا ثررة  ةهررذا (  رر  البررركة   أنبرروم

علرررى أربعرررة مبررراريا لتصررر ية ميررراه البررررم فررر  مد نرررة الحلرررة إذ ةجرررد أث 
كانررت مرتفررا فرر  األكرر ر الدافئررة ة منخفعررة  TCأعرردا  جرررا يا اللولرروث 

فررر  األكررر ر البرررار   .ةتبعرررا لرررذلس يمنننرررا اللرررول اث ميررراه البررررم المم ررر   
طنيا فرر  برردايال البرربنال مررا مبرررةم مرراح الرمررا   اللبيررر مطارلررة للمرروا

( الترر   ررد ل أث ال   يررد 27للموا فال القياسية العراقية لميرراه البرررم  
طبلررررا للخا ررررية . ة مررررء100خليررررة  5عررررد  جرررررا يا اللولرررروث الللرررر  عررررا 

( فرررراث ميرررراه 7المر وميررررة لميرررراه البرررررم ةفررررق منممررررة الصررررحة العالميررررة  
منتبررفة  TC لررر يمررب أث ال تلرروث ث  ررالحة للبرررم تلررو  للرر المعالمررة 

غيرررر ان رررا تصررربر خرررار   مرررء أل  عينرررة مرررا ميررراه البررررم .100 فررر  
الموا ررفال المحررد   عنررد تلرردم ا ربرربنال التوميررا رسرربب قرردم اغلررب هررذه 

ة التبررررلق ة  للصرررردأللصرررريانة ة تعر رررر ا  إخعرررراع االبرررربنال ة عرررردم 
ايررررة هررررذه البرررربنال مررررا بلغررررت ن  إذاالتمرررراةم مررررا قبررررء المرررروطنيا  تررررى 

 . (2كما  تبيا ما المدةل  غير  الحة للبرم  أ بحت
 Faecal Coliform (FC)   عد  جرا يا اللولوث البرامية 

تمثرررررررء جررررررررا يا اللولررررررروث الملاةمرررررررة للحررررررررار  رعرررررررمن ا جر ومرررررررة 
Eschrichia coli لوجررو  تلرروج برررام   ررد   للمرراح مؤكرررال مؤكررد  

تبرريا مررا نتررائج المرردةل ( 7  علررى ةجررو  مخرراطر  ررحية مررا اسررتخدامهة 
م على 44( رأث أعدا  جرا يا اللولوث البرامية النامية ف   رجة  رار  3 

قرررررد  (MPN)ةسرررررط مرررررا ونل  السرررررائء ةبطريلرررررة العرررررد األ ثرررررر ا تمرررررااًل 
كافررة خرر ل مررد   البرم المم   عبر كبنال نلررء المرراح حتواجدل ف  ما
نة عنررد نلرراط الممررا نفررع البررب فرر   تبررا ا أعرردا ها لظ ررر أالدراسررة ةقررد 

الدراسررة المختلفررة ةكررذلس خرر ل البرر ر نفسرره أيعررا.  أكرر رخرر ل  الررث ج
خليرررة     0  لرررا تسرررمء أ  قيمرررة بررردايال جميرررا البررربنال  تبررريا أث  إذ 

كررانوث الثررران   ألعرردا  جرررا يا اللولرروث البراميرررة خرر ل األكرر رمررء(  100
ال قيد الدراسة جيما لا تسمء بدايال الببنتموم  أيار  كباط ة نيساث ة  ة 

سرررملت علرررى إذ  ASفررر  كررر ر  اذار ة  يرررراث عررردا  (FC)أ  تواجرررد لرررر
 مء. 100 ( خلية 2  20التوال   

 FC ةكذلس رالنسبة لوسط الببنال الت  لا تسمء أ  تواجررد لررر

مء( ف  رعي عينال ةسط الببنة ف  أكرر ر كررانوث  100خلية       0   
 (FC)علررى قيمررة تواجررد لرررأ  الثان    كباط   اذار ة نيسرراث . جيمررا سررملت

 خرر ل كرر ر  تمرروم ةكررذلس سررملت FMة  AMمررء فرر  100 خليررة  8
خرر ل كرر ر كررانوث  BMمررء فرر  100 خليررة  1أ نى تواجد ل ا إذ بلغررت 

 25بلغررررت  ةفرررر  كرررر ر اذار قيمررررة مرتفعرررر  AMةكررررذلس سررررملت  األةل  
 مء (.100 خلية 

ة سررملت ن ايررال البرربنال مرراح البرررم تبا نررًا ةا ررحا فرر  قرريا 
( فررر  رعررري إذ لرررا تسرررمء أ  تواجرررد ل رررا  ال  وجرررد نمرررو (FC)جرررد لررررتوا

عينررال ن ايررال البرربنال خرر ل كرر ر  كررباط ةاذار جيمررا سررملت ن ايررال 
 GEمء ف  عينال 100 خلية  15أعلى قيمة ل ا    الببنال قيد الدراسة

خررر ل  BEمررء فرر  100 خليررة  1قيمرررة ل ررا  أ نررىخرر ل كرر ر تمرروم ة 
 ةف   تسميء قيمة مرتفعرر  AMةاستمرل   ك ر  كانوث الثان  ة كباط  

مررررء خرررر ل كرررر ر اذار(.  مررررا خرررر ل 100 خليررررة  25بلغررررت   (FC)لررررر
( ن  ررررأ المعرررردالل البرررر رية خرررر ل اكرررر ر البررررتاح   كررررانوث 3المررردةل  

الثررررران    كرررررباط ة اذار( كانرررررت ا نرررررى مرررررا المعررررردالل البررررر رية خررررر ل 
اسررة الحاليررة اك رالصرريف   نيسرراث   ايررار    يررراث ة تمرروم( توافلررت الدر 

( على محطال تص ية المياه ف  25ما الدراسة الت  قامت ب ا البا ثة  
كانرررت مرتفعرررة فررر   FCالحلرررة إذ ةجرررد أث أعررردا  جررررا يا اللولررروث البراميرررة 

أث برردايال األكرر ر الدافئررة ةمنخفعررة فرر  األكرر ر البررار  . كررذلس ن  ررأ 
  ( 27  انرررررت مطارلرررررة  للموا رررررفال القياسرررررية العراقيرررررة لميررررراه البررررررم 

موا ررفال منممررة الصررحة العالميررة ( ف  ك ر اذار ة  يراث ( (ASعدا   
فرررر  منتبررررفة ( ةالترررر   ررررد ل رررررأث ال تلرررروث جرررررا يا اللولرررروث البراميررررة 7 
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ةقرررد يعرررو  ذلرررس الرررى ةجرررو  ترا يررر   مرررء أل  عينرررة مرررا ميررراه البررررم100
صف ة ن ايررال ت ما لا تطابق اغلب عينال من جي  .  عالية لما   ف  الللور

توميررا المرراح  موا ررفال ميرراه البرررم  العراقيررة ة العالميررة. ةهررذا  كرربنال
يعد مؤكر لوجو  تلوج برام   د   ةةجو  ممر ال تبنء خطرًا علررى 
الصحة العامة ةإكار  لعدم    ية هذه الميرراه  للبرررم عنررد هررذه النلرراط 

 ما كبنال توميا المياه .
 -:نرةبية لمياه البرمالنومية المي  تأ ير قيا ترا ي  الللور المتبل  على

أث الغرررض األساسرر  مررا إ ررافة الللررور هررو اللعرراح ة ربررنء 
 امررء علررى أ  نرروم مررا أنرروام البنتيريررا ةالفيرةسررال فرر  المرراح ة خا ررا 

   ررأ . ة بترا يرر  ال تبررنء خطرررا علررى  ررحة االنسرراث المر ررية من ررا
( أث قرريا ترا يرر  الللررور المتبلرر  قررد سررملت أعلررى 4خرر ل المرردةل  مررا 
ملغررا   لترفرر  ن ايررة كرر ر اذار جيمررا  4( إذ بلغررت  Sة ل ا عند نلطة  قيم

كرر ر كررانوث ملغررا   لتررر فرر   2.5بلغت أ نى قيمة ل ررا عنررد نفررع النلطررة 
مررا بلغررت أعلررى قيمررة لتركيرر  ملغا   لتر. جي   3.4بل   عام  ة رمعدل  الثان   

ة  نيسررراث ملغرررا   لترفررر  كررر ر 2.0فلرررد بلغرررت  (M)الللرررور عنرررد النلررراط 
بلرر   عررام فرر  كرر ر كررانوث الثرران  ة رمعرردل  1.2 نى قيمة ل ررا فرر   بلغت أ
ملغا  1فلد بلغت  (E)ملغا   لتر. ةقد بل  أعلى تركي  عند نلاط   1.48

لتر كرر ر نيسرراث ة قررد بلرر  أ نررى  تركيرر  لرره عنررد هررذه النلطررة فرر  كرر ر    
 ملغا   لتر. 0.61بل    عام ملغا   لتر, ة رمعدل 0.3اذار إذ بل  

أث تبررا ا معرردالل ترا يرر  الللررور عنررد منرراطق الدراسررة  ةمررا ذلررس  تعررر
فعاليرررررة الللرررررور تلرررررء  أث إذ( ملغرررررا   لترررررر  0.61, 1.38, 3.4الرررررث ج  

رارتفام  رجال الحرار  ة ت  ا  سرعة تفاعله ما الموا  الععرروية كمررا اث 
ذلررس يللررء مررا فتررر  رلرراح الللررور فرر  المرراح لررذا  لمررا العرراملوث فرر  ممررال 

عنرره فرر   ميا   تركي  الللور المعا  ف  فصء الصيف إلىالماح   تعقيا
 لرتبا نًا ةا حًا ف   ترا ي  الللور المعافة أعطت  لذا فلد  فصء البتاح .

TPC  خليررة  3.2أ نى قيا ل ررا ةهرر  معدالل بدايال الببنال سملت    اذ
أ نرررى قررريا ل رررا ةهررر     FCة TCقررريا  لفررر   ررريا سرررملت معررردال مرررء   

ةهرررذا مرررء ةعلرررى التررروال  . 100خليرررة    0.45مرررء ة  100خليرررة    1.9
إذ أكررار انرره لررا  ررتا اللعرراح علررى البنتريررا  (29  تفررق ة مررا تو ررء إليرره 

ج ح رررالمليوث ة لمررد   3ال وائية راستخدام ترا ي  ما الللور ة لت لحد  
رنتريررررا اللولرررروث اغلررررب سرررراعتيا كفتررررر  تعررررريي,  رررريا تررررا اللعرررراح علررررى 

( جررر ح ررررالمليوث 1.5, 2,  2.5, 3مرررا الللرررور بلغرررت  راسرررتخدام ترا يررر  
( ساعة ة على التوال . أمررا 2,  1.5,    1,    0.5ةلفترال تعريي بلغت  

 رالنسبة للبنتريا اللولوث البرامية فلد تا اللعاح علي ا ربررنء تررام راسررتخدام

سرراعة . ةمررا ذلررس  تعررر إث  ( 1.5 ( جرر ح رررالمليوث ة لمررد  3تركيرر   
ل فرر  ملاةمت ررا للللررور ةهررذا  تفررق المينرةبارنتريا اللولوث كانت ا عف  

 يا أكار إلى أث رنتريا اللولوث قد تا اللعاح  (30 ةجده البا   ة ما  
( ج ح  5 -1علي ا خ ل الساعة األةلى عند تعر  ا إلى الترا ي  ما  

رالمليوث . ةيمنا أث يع ى ذلس إلررى التررأ ير السررريا للللررور علررى البنتريررا 
الررذ  يحتررو  اللولرروث ( إلررى تركيررب جرردارها  ريرراالسالبة لصرربغة كرررام   رنت 

ة الترر  تلررء نسرربت ا  (Peptido glycan)علررى مررا   الببتيرردة ك ينرراث 
البنتريررا المحبررة للبرررة   فلررد  أمررا ثيرررا فرر  البنتريررا الموجبررة لصرربغة كرررام. 

 انررت أ ثررر ملاةمررة مررا رنتريررا اللولرروث ةقررد يعرر ى ذلررس إلررى ةجررو  رعرري 
لللور أة قد تلوث األعدا  المتبقية مررا البنتريررا الس الل الملاةمة نسبيا ل

ة المعرةفرررررة رملاةمت رررررا للمرررررروا   Bacillusال وائيرررررة المنونرررررة للسررررربورال 
المعلمرررة كرررالللور. كمرررا أث لتواجرررد المررروا  الععررروية ترررأ ير عنسررر  علرررى 
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( خلية / مل و  10ه خالل مدة الدراسة)عدد الجراثيم × شبكات توزيع الميا مل من الماء في100خلية/ oم 37( النامية في درجة حرارة .T.P.C( العدد الكلي للجراثيم الهوائية )1جدول )
 حسب جداول االحتمالية.

 ت

 شبكات توزيع      

 الماء   

 الشهر

A B C D F G   المعدل

 الشهري
S M E S M E S M E S M E S M E S M E 

 12.6 27 5 0 10 4 0 42 26 0 30 15 0 22 5 2 30 10 0 كانون الثاني 1

 9.8 25 14 0 15 4 0 8 2 2 14 9 0 30 5 0 30 20 0 شباط 2

 10.2 20 16 0 21 16 0 24 18 0 18 10 0 70 30 0 130 130 125 آذار  3

 18.8 39 15 0 38 24 0 19 12 0 25 17 10 35 13 0 45 30 0 نيسان 4

 16 22 20 0 22 20 0 27 14 0 17 9 0 40 8 0 70 20 0 أيار  5

 19 34 22 0 29 23 0 34 18 0 32 19 0 35 22 0 50 30 0 حزيران 6

 26.6 47 20 0 46 18 0 40 20 0 50 22 0 40 30 0 45 40 0 تموز   7

 16 30.5 16 0 23 15.5 0 27.7 15.7 0.28 26.5 14.5 1.4 39 16 0.28 57.1 40 17.8 المعدل العام 

A      -ماء حي الشركة   عيناتB- ماء حي األندلس  عيناتC -  ع عشرين وحي الملعبماء منطقة شار عيناتD-   حي التأميم عينات ماءF- القادسية   يماء حي عينات

 نهاية الشبكة .  – E وسط لشبكة،  – Mبداية الشبكة،  –  Sتموز وحي األكراد. 30ماء حي  عينات -  Gالثانية و األولى 
 

مل من الماء في شبكات توزيع المياه خالل مدة الدراسة و حسب جداول  100خلية/ oم 37( الهوائية النامية في درجة حرارة TC( قيم العدد الكلي لجراثيم القولون )2جدول )
 االحتمالية. 

 ت 

 شبكات توزيع      

 الماء   

 الشهر

A B C D F G   المعدل

 الشهري
S M E S M E S M E S M E S M E S M E 

 3.5 20 8 0 8 8 0 4 1 0 2 2 0 4 2 0 11 2 0 كانون الثاني 1

 3.3 8 8 0 8 2 0 2 0 0 5 0 0 4 2 0 20 2 0 شباط 2

 17.3 11 6 0 11 4 0 2 0 0 11 3 0 11 4 0 83.3 83.3 83.3 آذار  3

 4.6 11 8 0 8 4 0 2 0 0 8 2 0 8 2 0 20 11 0 نيسان 4

 9.2 22 12 0 20 6 0 4 0 0 20 8 0 20 11 0 35 8 0 أيار  5

 9.1 20 11 0 22 8 0 8 0 0 20 11 0 11 8 0 35 11 0 حزيران 6

 12.5 22 20 0 36 20 0 8 2 0 22 11 0 20 8 0 35 22 0 تموز   7

 8.5 16.2 10.4 0 14.5 7.5 0 4.2 0.42 0 12.5 5.2 0 11 5.2 0 34 19.9 11.9 المعدل العام 

 
مل من الماء في شبكات توزيع المياه خالل مدة الدراسة و حسب  100خلية/ oم 44( الهوائية النامية في درجة حرارة FC( العدد الكلي لجراثيم القولون البرازية )3جدول )          

 جداول االحتمالية. 

 ت

 شبكات توزيع

 الماء   

 الشهر

A B C D F G   المعدل

 الشهري
S M E S M E S M E S M E S M E S M E 

 1.01 5 1 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 كانون الثاني 1

 0.8 2 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 2 0 شباط 2

 4.9 5 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 5 2 0 25 25 20 آذار  3

 1.3 8 0 0 4 4 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 نيسان 4

 3 11 2 0 5 4 0 2 0 0 5 2 0 4 2 0 5 2 0 ايار  5

 3.6 8 4 0 5 5 0 4 2 0 11 5 0 8 4 0 5 2 2 حزيران 6

 5.4 15 4 0 11 8 0 8 2 0 12 4 0 11 4 0 11 8 0 تموز   7

 2.9 7.7 1.3 0 4.7 3.5 0 2.6 0.8 0 5 1.5 0 4.5 1.8 0 8 5.5 2.8 المعدل العام 

 

 ( نسبة الكلور المتبقي ملغم / لتر عند مواقع شبكات توزيع الماء4جدول رقم )

 الشهر ت

 نسبة الكلور المتبقي ملغم / لتر 

عند مواقع شبكات توزيع الماء   

S M E 

 0.6 1.2 2.5 لثانيكانون ا 1

 0.5 1.5 3.2 شباط 2

 0.3 1.8 4 آذار  3

 1.0 2 3.5 نيسان 4

 0.8 1.5 3.6 أيار  5

 0.5 1.8 3.5 حزيران 6

 0.6 1.6 3.5 تموز   7

 0.61 1.48 3.4 المعدل

S –   ،بداية الشبكةM –   ،وسط الشبكة E  –  . نهاية الشبكة 
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DETERMINATION OF MICROBIAL POLLUTION INDICATOR OF 

SUPPLYING DRINKING WATER OF SOME DISTRICTS IN RAMADI 

CITY 

ALI ABD SHARAD 

Abstract 

In This study we investigated of microbial pollution of drinking water which is processed by Chlorine and 

supplied through water distribution net for some districts in Ramadi City. The samples are collected from three points 

in the main pipe line, from starting, middle and end of it. with an average of three samples per month. from January to 

July 2009. 

We determined the microbial pollution of drinking water by finding the Total Coliform (TC), fecal Coliform 

(FC), and the Total Plate Count (TPC).  

The results of this study referred to the averages of counts of FC,TC, and TPC at the first point are minimal 

counts Which are consecutively 3.2 c/ml,1.9 c/100ml, and 0.45 c/100ml respectively. while the average of Chlorine 

concentration was 3.4 mg/l at these points of water dragnets. Also the results referred to maximal counts of FC,TC, 

and TPC at the end of dragnets which are consecutively 33.6 c/ml, 15.4 c/100ml, and 5.5 c/100ml, and the chlorine 

concentration is lessening inside the systems of water distribution. So the average of chlorine concentration was 0.61 

mg/l. 

Our concluded, the supplied water from clarification station (The main project of water in Ramadi) for people 

is according to the Iraqi and world qualities which are occurred in samples taken from the starting of dragnets, but 

these samples are not according to the identified qualities when they are passing through distribution dragnets, 

because the most of dragnets are old and no  maintenance would be done and these dragnets are exposed to oxidation 

and creaks. Also the trespass of people on these dragnets would influence on validity of drinking water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


