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 ةصخالال
 
كم غرب اديي   83كبخسةةةةة    الدراسةةةةة  ينا يمياه اخاه انذه ا  يون يمت  واه اتاتل ا فن     جريت هذه ا

تبم  ا  الدراسةةة  ا  اخاه هذه النمت  تيفتي ينا  ( لفقمخم نتيمفها ا  الياحخ  الكخماوي  والمخكروبمتلتجخ .الراادي
وحظ  روتاه انيتي     تراكمز االيتناه تراكمز يالخ  ا  اليتناه الذاتخ  ونصةةت ةةا الكبريفاه والصةةتديتت ولم ت

ااا الدراس  البكفرويتلتجخ   بميت ا   ودرجاه اليرارة والفت مل الكهربائ  واالس الهمدروجمي  نول  فرة الدراس .
( والمطقخةةةةةةةاه البر رن خةةةةةةة  Coliform  نا تنةةةةةةةداد يةةةةةةةال  ا   كفريةةةةةةةا القتلت  اخةةةةةةةاه هةةةةةةةذه النمت  تيفتي ي

 Colstridium perfringens  وا  اينا تنتن لتحظ    اخاه النم   ج(  جيتب اديي  كبخسةةةةةةةةةةةةةةة ( واتل تنتيا )
لتحظ    النم   ب(  غرب اديي  كبخسة ( وينخ   ا  اخاه هذه النمت  ال تصةنل لنبةرب واالنبةاقاه تبل المناان  

 وتصنل لري  نض الميا مل المقاوا  لنمنتح .
 

A QUALITATIVE STUDY OF THE WATER OF SOME 
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Abstract 
 

This study was carried out on water samples which were taken from three springs of 

different locations in Kubaysa (83 km west of Ramadi city ) to qualify it chemically 

and microbiologically. It was found that water of these springs contain high 

concentrations of soluble ions specially sulphate and sodium and no significant 

differences were seen in ion concentrations , temperature , electrical conductivety and 

PH during study period. While bacteriological study was revealed that these springs 

water contain high- bacterial count of coliforms and clostridium perfringens and the 

highest contamination was seen in the water of spring C(south of Kubaysa city) and 

lowest contamination was in the water of spring B(west of Kubaysa) so water of these 

springs is not suitable for drinking and constructions before treatment and it was 

suitable for irrigation of some salinity resistant crops. 
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  المقدمة
 

كبخس  ه  احدى التاحاه المتجتدة    ايا ظ  االنبار والف  تنفمد ينا اخاه النمت     ارواق الميا مل 
 ( .1تيفبر يدة يمت     اطراف هذه المديي  الزراعخ  وسا قا اسفنمنت هذه المخاه لنبرب او 

 
( ا  اخاه يمت  سي ار تفسم 2اجريت دراساه لفقمخم اخاه الميابخل    اياطق انرى حمث وجد الباحثت   

بثباه درج  حرارتها واحفتائها ينا نسب يالخ  ا  الكبريفاه والكنتر وانها التصنل لنبرب والفصيخل وتصنل لسق  
(    دراس  لمخاه يم  الفمر ا  اخاه هذه النم  3انتي  جريتاخا . كما وجد الباحثا     نض الميا مل وانها

 تيفتي ينا نسب  يالخ  ا  الكبريفاه والكنتر والصتديتت والكالسمتت .
 

  . وتد اجريت هذه الدراس  لفقمخم نتعخ  اخاه  نض يمت  كبخس  ا  الياحخ  الكخمخاوي  والمخكروبمتلتجخ 
 

 وطرائق العملالمواد 
 

 جمع العينات -1

 
تم انذ يميفم  ا  كل يم  شهريا ولن فرة  1بتائخا والمتضي     البكل رتم انفمره يون يمت  لندراس  ي

ولغاي  حزيرا  ا  ن س النات . جمنت النمياه  ي م لفر واحد لكل يمي   قيان  زجاجخ  1997ا  كانت  الثان  
سةةةةةةةةةم( .سةةةةةةةةة نت درج  حرارة المخاه اتت خا 30ا  وسةةةةةةةةةب النم  وبنمق  بيخ  النت  انقم  ايكم  الغنق  ةةةةةةةةةباحا 

 اسةةةةةف دات ايرار ايفخادي وجمنت النمياه وح ظت     ةةةةةيدول ابرد ونقنت  السةةةةةري  الممكي  الا ا فبر الفرب  
    كنخ  الزراي  / جاان  االنبار الجراق االنفباراه الكخمخاوي  والبمتلتجخ  .

 
 التحاليل البكتريولوجية  -2

 

(    تقمخم نتعخ  هذه المخاه او APHA   )4اتباع الطرل القخاسخ  لميظم  الصي  الناا  االاريكخ    تم
 Aerobic viable( ليسا الفنداد الكن  لنبكفريا الهتائخ   Pou plate techniqueاسف دات طريق   ب الطبق 

count)    اسف دات التسب المغذي المصيل ا  تبل شرك Oxoid  ت ( لمدة 1 ±37االطبال بدرج   ( وتم حص
 Totalساي  واسف دات طريق  الفرشخل  المرشياه الغبائخ  ليساب الفنداد الكن  لبكفريا القتلت   48

coliforms)    وبكفريا القتلت  البرازيFecal Colifprms  ا  الماق الم  ف لكل يمي   3سم100( بفرشخل )
( اايكروامفر  0.45( اندل تطر اساااتها  Nalgen( نتع  millipore filter اسفنمال المرشي  االلفخ  الثقتب 

ساي  24ت( لمدة 1 ±37( وحق  بدرج   Endo Agar   )oxoidوبندها وضنت اورال الفرشخل ينا وسب  
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 EMb   )Eosin Methylenلفنداد  كفريا القتلت  الكنخ  بميما وضنت اورال الفرشخل ينا وسب الفرشخل  

blue oxoidساي  ليساب  كفريا القتلت  البرازي    24ت( لمدة 1 ±44  بدرج   ( وحضE.Coli .) 
( والف  اسف دات كدلمل انر لنفنتن ال ريتا  لهذه المخاه cl. perfringensااا  كفريا المطثخاه البر رن خ   

لطريق  ( وبا perfringens  medium   Membrane clostridum    )Mcp قد تم تندادها  اسفنمال وسب  
( اضا   الا ولك  قد تم دراس  وتت خف المسفنمراه البكفري   اتباع االنفباراه البمتكخمخاوي  5الف  وكرها الباحث  

 (.6والص اه الصبغخ  لكل ايهما كما هت اذكتر     
 

 التحاليل الكيمياوية  -3
 

ا  تبل جماي  ا فبر المنتح  تم اجراق الفيالمل الكخمخاوي  لمخاه النمت  المدروس  و قا لنطرل المنفمدة 
( انبرا ييها بتحدة Electrical Conductivityوشمنت هذه الفيالمل قخاس الفت مل الكهربائ    (7االاريك  

( كما تم تقدير االيتناه الذائب  المتجب  والسالب  انبرا ييها   PHدس  سسميفر /ت وقخاس االس الهمدروجمي    
مغيخسمتت، الصتديتت، البتتاسمتت، الكنتر، الكبريفاه، ال يتناه الفالخ ، الكالسمتت،ئ / لفر وشمنت االبتحدة انخمكا 

 .الكاربتناه والبخكاربتناه
 

 النتائج والمناقشة
 

الذائب   بميت دراس  الفينمل الكخماوي لنمياه اخاه النمت  المدروس  انها تيفتي ينا تراكمز يالخ  ا  االيتناه
ولم توحظ  روتاه انيتي     ايفتى اخاه النمت  ا  االيتاه المذكترة وكذلك االس  1كما هت اتضل    جدول 

 ( .P<0.05( ودرجاه اليرارة نول  فرة الدراس   EC( والفت مل الكهربائ   PHالهمدروجمي   
 

( وا  2رتم  ااا الدراس  البكفريتلتجخ  لنمياه المخاه  قد بميت انها تيفتي ينا تنداد يال  ا  البكفريا جدول 
  3سم100(  كفريا / 2920اينا درج  تنتن لتحظت    النم   جة( او بنغ اندل تنداد البكفريا الهتائخ  اليخ   مها  

( ا   كفريا القتلت  البرازي  ااا المط مخاه  3سم100ننخ / 226( و 3سم100 كفريا/ 480وبكفريا القتلت   
( واتل تنتن  كفمري لتحظ    اخاه النم   ب( او بنغ  3سم100ا/ كفري650البر رن خ   قد بنغ اندل تندادها  

ينا الفتال  اضا   الا ولك  3سم100(  كفريا/404( ،  120( ،  252( ،  2520تنداد البكفريا المذكترة ايوه  
 . 2( شكل رتم P<0.05لم توحظ  روتاه انيتي     تنداد ال رايخم    ن س النم  نول  فرة الدراس   

 
ارت اع تراكمز االيتناه الذائب  ونصت ا ايتناه الكبريفاه    يمياه المخاه المدروس  ينتد الا الفركمب ا  

ال متلتج  لنميطق  الف  تقل  مها هذه النمت  او ا  المخاه ال تفخ  تكفسب   اه االرض الف  تيخب بها الباحثا  
( ون س 3،  2وكبخس  وانرو     اتاتل انرى  ( ينا يمت  همت 10( وهذا يف ق ال اا وجده الباحثا   9، 8 

 ( .ECالب ق ييطبق ينا االيتناه االنرى وهذا اا ينزز القراقاه النالخ     الفت مل الكهربائ   
 

ااا انندات الفغاير    درجاه اليرارة نول  فرة الدراس  فخنرى الا يدت وجتد نباط حراري افباي     هذه 
( وهذا ي سر ايضا يدت تباي  ايفتى هذه النمت  ا  االيتناه 9، 2، 8ها ال متلتجخ   ينتد الا طبخنف النمت  وولك
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( ينا اخاه يمت  2الذائب  والفت مل الكهربائ  . ااا نفائج الفينمل البكفريتلتج   فف ق ال اا جاق    الباحثت   
ل تفخ  انتي  جريتاخا    المياطق ( ينا اخاه ا ار اديي  الراادي والذي  ايبفتا ا  المخاه ا11سي ار والباحث  

المدروس  . وينزى الفنتن البمتلتج  النال     النم   جة( الا اتتل هذه النم  القريب ا  اركز المديي  وكثرة 
، 8ا يزيد ا  احفمال تنتن اخاهها  اسف دااها  ضو ي  تربها ا  حقتل تربخ  الدواج  واال قار    الميطق  ام

 طبق ياى النم   أ( والنكس  يخل  اليسب  لننم   ب( .( ون س الب ق يي10، 9
 

ا  انندات ال روتاه المنيتي     تنداد ال رايخم ضم  النم  التاحدة نول  فرة الدراس  ينزى لندت وجتد 
 ( .12 روتاه    درجاه اليرارة لماق النم  والف  تؤير ينا تنداد ونباط ال رايخم ال يبته النتاال االنرى  

ا  الدراساه  أ  اخاه هذه النمت  ال تصنل لنبرب واالنباقاه تبل المناان  وولك لما تيفتي  هذه  ونسفيفج
المخاه ا  تراكمز يالخ  ا  االيتناه وتنداد يال  ا  ال رايخم  يمث الييطبق ال اا هت اذكتر    جداول تقمخم 

( APHAم  الصي  الناا  االاريكخ   ( وايظWHO  )13نتعخ  المخاه المقرة ا  تبل ايظم  الصي  النالمخ   
( اضا   الا ولك  أ  هذه المخاه تصنل لزراي   نض الميا مل الزراعخ  المقاوا  لنمنتح     الفرب المفتسط  4 
 ( .14ال بي  اليس   واه البزل ال مد   –

 
 

 بعض الصفات الكيمياوية لمياه العيون المدروسة 1جدول رقم 
 EC مصدر المياه

Ds/m 
PH 

 تركيز االيونات بالملمكافئ / لتر
Ca++ Mg++ Na++ K+ Cl- So4 Hco3 Co3 

 عين كبيسة
 أ

3.60 7.2 14.5 13.8 37.2 1.6 48.5 17.5 4.25 2.0 

 عين الخضر
 ب

4.10 7.3 13.5 14.6 36 1.2 46.0 16.4 4.1 1.5 

 عين مكتوم
 جـ

3.80 7.1 13.6 13.4 35 1.4 45.8 16.8 4.1 1.5 

 
 

 ماء 3سم 100( يوضح تعداد البكتريا / 2رقم )جدول 
رقم 
 العين

 تعداد البكتريا المحية
Aerobic Viable 

Count 

تعداد بكتريا القولون 

 الكلي

Total Coliforms 

تعداد بكتريا القولون 

 البرازية

Fecal Coliforms 

 تعداد المطثيات البرفرنجية
Cl. perfringens 

 
 ادنى معدل اعلى ادنى معدل اعلى ادنى معدل اعلى ادنى معدل اعلى

 440 520 600 100 200 300 300 440 600 2600 2760 3400 أ

 400 404 500 100 120 200 200 252 300 2000 2520 3000 ب

 400 560 700 300 226 300 300 480 700 2400 2920 3000 جـ
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