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 الخــــالصـــــــــــة

الدالة الحامضيــة ، العكارة ،  –األمالح  -العسرة  -تم اجراء هذا البحث لمعرفة تأثير الظروف البيئية مثل ) الحرارة        

المواد الصلبة الذائبة الكليـــــــة  (   -  المغنيسيــــــومايون  – ايون الكالسيـــــوم –األوكسجين المذاب  - ايون الكبريتات

  2012في مياه نهر الديوانية خالل شهري شباط واذار للعام  coli  Escherichia  ،sp Salmonellaريا  على أعداد بكتي

كانت متعادلة تميل إلى القاعديــــــة الخفيفة خالل شهر شباط وكما أظهر   pHلقد بينت النتائج أن قيم األس الهيدروجيني   

استهالك االحياء المجهرية كميات من االوكسجين المذاب لغرض األوكسجين المذاب ارتفاع قليل الوضوح وذلك بسبب 

نشاطها الحيوي وتحليل المواد العضوية في المياه النهرية . وكما تبين ان مياه نهر الديوانية عسرة جدا خالل موسم الدراسة 

 Salmonella  sp افس بكتيريا تن E.coli . أما بالنسبة عن أجراء الفحوصات البكترولوجية  لقد بينت النتائج أن بكتيريا  

من حيث زيادة أعدادها خالل   E. coliمن أجل البقاء فقد لوحظ بأن الظروف البيئية كانت تصب في صالح بكتـــيريا  

ملغرام / لتر في المحطة الثانية خالل شهر  12000بين  E. coliموسم الدراسة اذ تراوحت أعــــداد بكتـيـــــــــــــــريا  

تراوحت أعدادها  Salmonella spملغرام / لتر في المحطة االولى خالل شهـر شباط  أما بالنسبة لبكتيريا 700 شباط و

 (  ملغرام / لتر في المحطة االولى خالل شهر اذار.0ملغرام / لتر في المحطة الثالثة خالل شهر شباط و) 600بين 
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Abstract 

This research has been conducted to determine the effect of environmental conditions (such as 

Temperature - Hardness - Salts - Turbidity - acidic - Sulfates - Dissolved oxygen - Calcium - 

Magnesium - TDS) on the number of bacteria Escherichia coli, Salmonella SP in Diwaniya 

River water.   Results have shown that the PH was neutral PH values tend to basal light during 

the month of February and also showed dissolved oxygen few high-definition because 

microbiology amounts of dissolved oxygen consumption for the purpose of bio-activity and 

analysis of organic materials in the river water. As it turns out that Diwaniya River water 

hardness is very high during the study. As for the conduct bacteriological tests results have 

shown that the bacteria E.coli bacteria compete Salmonella sp for survival observed that the 

environmental conditions they are in favor of the bacteria E. coli in terms of increasing their 

numbers during the study season, the number of E. coli bacteria have ranged from 12000  mg 

/ L in the second station and 700 mg / L in the first station during the month of February  As 

for the bacteria Salmonella SP ranged numbers between 600 mg / L in the third station during 

month February and 0 mg / L in the first station during the month of march.  

Keyword:-  Chemical and Physical  properties  ,  E.coli   , Salmonella sp  , Diwaniya river. 

 المقدمة  

كرم ، يتفررع هرذا النهرر مرن نهرر  124يعـــــــــــد نهرر الديوانيرة المصردر الررئيس لميراه الشررب ، أذ يبلرح طولر  حروالي       

المثنرى ويختررن نهرر الديوانيرة تجمعرات سركني  وأراضري زراعير  وتصرب فري الفرات قبل مدين  الحلة ويصب في محافظة  

مياهر  مخلفررات صررناعية وبشرري  متعررددة ونتيجــررـة للترأثير التراكمرري لهررذه المخلفرات وكررذلك أنظمرر  تصرري  ميرراه المجرراري 

ث باألحيراء المجهريرة واخررل كلهرا والمياه الثقيلة التي تطرح مباشره إلى النهــــــر والتي ينتج عنها  ملوثات عده منها التلرو

تعمل على التغير في مواصفات  وصالحيت  لألغراض البشرية وتصبح برذلك ذات مخراطر كبيرره علرى صرحة اـنســــــــرـان 

  Escherichia coliومنهرا بكتريــــرـا    coliform bacteria(، تسرتخدم بكتريرا القولرون1996)عبرد الرضرا وجماعتر  ،

اـنسران  يالمياه بالبراز وذلك لكون هذه البكتريا من المجاميع الميكروبية الطبيعية للجهراز الهضرمي فــــــرـكدالة على تلوث 

ووجودهررا بكميررات كبيررره فررـي المرراء يعررد مبشرررا للتلرروث بمخلفررات اـنسرران فضررال عررن كررون هررذه البكتريررا مقاومرر  للظررروف 

ضيفها وبذلك يمكن عزلهرا وتشخيصـــــــــرـها بعرد فترره مرن تركهرا جسرم البيئيــــة اذ تستطيع العيــــــش لمده طويلة خارج م

(، ان مرن بعرا المبشررات  ,1990:العراني وبردري  Hofstra and Huisin`t_Veld,1988المضــــــــــــــــــــرـي  )

 Mims et .alنمر  مصرلي ) 200حوالي  Salmonella sp يضم جنساذ   Salmonellaالميكروبية للمياه  ايضا بكتريا 
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حسرب مرا ورد   S .typh , s.paratyphi( وجميرع هرذه السرالالت تسرتطيع العريش فري امعراء البشرر عردا النروعين 1993,.

في حين تصريب األنرواع األخررل مرن البكتريرا الحيوانرات  (، Mims et. al .,1993; Baron et. al .,1994فـــــــــــي )

 (.Prescott's et. al ., 1990المياه واألغذية الملوثة بفضالت هذه الحيوانات )حيث تنتقل إلى اـنسان عن طريق تناول 

 المواد وطرائق العمل
 جمع العينات .1

(  44º46ʼ30.465E  -32º3ʼ16.883Nجمعت العينات من ثرالث مواقرع لنهرر الديوانيرة مرن مردخل المدينرة بأحرداثي  )    

 ( وخلرر  معمررل االطررارات بأحداثــــــــــررـي )31º59ʼ13.411N - 44º55ʼ1.979E ومركررز المحافظررة بأحررداثي )

31ʼ57,49.658 N-44°57ʼ49.151E  مل من كل موقرع احردهما مظللر  واالخررل  200 (  ولقد تم اخذ نموذجين ذو سع

 (.WHO ,1985غير مظلل  اغلقت فوهت القنينتين بسداد بالستك )

 يةوالبكتريولوجالفحوصات الفيزيائية والكيمياوية 

 ( Temperatureالحرارة )درج   .1

خالل عملي  جمرع العينرات قيسرت درجر  الحررارة الهرواء والمراء فري موقرع الجمرع باسرتعمال جهراز المحررار الزئبقـرـي        

 دقيق  ثم سجلت بعدها القــــراءة. 15في داخل النموذج ويترك لمده ° ( م0-300بحيث يغمــر قطب الجهاز المدرج من )

 ( (  ECبائي  قياس التوصيل الكهر .2

 10لقررد تررم قيرراس التوصرريلية  باسررتخدام جهرراز التوصرريل الكهربررائي وذلررك بغمررر قطررب الجهرراز داخررل النمرروذج لمررده      

 دقائـــــــــــق وسجلت القراءة  بوحدة مايكروسيمنز.

 (Turbidityقياس العكارة  ) .3

لفحص  100- 1000بعد أن تم تثبيت قراءه الجهاز على مقيـاس   Turbidimeter لقد تم قياس العكورة باستخدام جهاز     

نماذج ماء النهر .تم رج النموذج ووضع في أنبوب خلص مزود مع الجهاز وحال وضع  فرـي الجهراز يبردأ المبشرر برالقراءة 

 بعد تصفير الجهاز بمحاليل قياسي  .

 (pHفحص االس الهيدروجيني  )  .4

للنماذج. غسل قطب الجهاز بالماء المقطــــر وجفــــــرـ   PH – meterباستخدام جهاز  لقد تم قياس األس الهيدروجيني    

وبعرد التأكــرـد مرن دقر   9.كررت الخطوات نفسها باستخدام محلرول مرنظم  4وغمر في محلول منظم قياس بأس هيدروجيني 

 الجهاز قرأ األس الهيدروجيني للنماذج .

 (  (Dissolved oxygenتركيز االوكسجين المذاب  .5

ومن ثم غسل القطب بالماء المقطرر ثرم  يعايــرـر الجهراز بعرد DO meter   تم قياس األوكسجين  المذاب باستعمال جهاز     

ذلك غمر القطب في العينة األولرى  ثرم أغلقرت بسررعة ونقلرت إلرى الحاضرنة الهرزازة وكرررت الخطروات عـرـده مررات علرى 

 من صحة النتائج .العينات األخرل لمياه النهر للتأكد 
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 (  BODالمتطلب الحيوي لألوكسجين  ) .6

مررن خررالل قيرراس تركيررز األوكسررجين  المررذاب للعينررات فرري اليرروم األول وبعررد انتهرراء مررده الحضــــررـن لمررده خمسرر  أيررام  تررم    

إخراجها من الحاضنة الهزازة  بعد ذلك تم قياس تركيز األوكسجين  المذاب مره أخرل لنفس العينات بعــد خمسر  أيرام ومرن 

 -لكل عين  وفق المعادلة التالية :  BOD خالل المعادلة التالية نستخرج قيم 

 قياس الكبريتات باستخدام العكارة .7

ومرزج  مرع النمروذج بواسرط   MSPABمرل مرن الكاشر    20مل مرن النمروذج لكرل عينر  ثرم اضري  الير   100تم اخذ     

ء الدقيقة سوف يررن محرك مغناطيسي وبسرع  ثابت  خالل التحريك يضاف الي  ملعقة واحده من كلوريد الباريوم وبعد انتها

جهراز التنبيرر  ثرم تنقررل العينرة بعررد وضرع  فرري انبروب خلررص المرزودة مررع الجهراز تأخررذ القرراءات مررن الجهــرـاز وتسررق  علررى 

 . NTU (10,20,30)  Y-SO4(100,200,300) –المخط  البياني

 قياس العســـــــــــرة .8

 Bufferمرل مرن محلرـول  2مل لكل نموذج من كل عين  من عينات الرثالث لميراه نهرر الديوانيرة ثرم ترم أضراف   50تم أخذ    

solution  لرفع األس الهيدروجيني إلىPH=10  نضي  قليل منErichrome black – t  حتى يكون اللون أحمرر نبيرذي

 إلى أن يتغير اللون النبيذي إلى اللون األزرن )نقط  النهاية( حسب المعادلة التالية  EDTAثم تـم تسحيح هذا المحلول ضد 

                                                                                                                          

A-  الحجم المستعمل في التسحيح منEDTA 

B-  عياري  محلولEDTA 

 

 قياس الكالسيــــــــــوم .9

مل من هيدروكسيد الصوديوم ثم تم أضافـ   دليل  2مل ثم تم أضاف   50مل من النموذج المرشح وخف  إلى  50تم أخذ      

حتى يتحول اللون الوردي إلـــى البنفسجي   EDTAغم حتى يصبح اللون وردي ثم سحح ضد  0.1 -0.2الميرو كسايد من 

 نقط  النهاية ثم تحسب حسب المعادلة التالية

 A الحجم المستعمل في التسحيح مع = EDTA، 

 =B    العيارية لــEDTA 

 

 المغنيسيوم قياس .10

 -تم قياس المغنيسيوم من خالل النتائج المأخوذة من العسرة والكالسيوم حسب المعادلة التالية :

 

BOD =D.O(1)  _  D.O (5)            

                    TH=
(𝐴×𝐵×50×1000)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑘
                             

        

 

CALICIUM Mg/L==
(𝐴×𝐵×20×1000)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 
    

 (Fالثابت )  A – B ˣلتر =   /المغنيسيوم ملغم
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 (TDSقياس المواد الصلبة الذائبة الكلية )  .11

من  بواسطة جهاز التوصيل الكهربائــــــي ذو الصناعة ألمانيرة  ولقرد   PPMلنماذج ماء النهر بوحدة   TDSتم قياس        

تم وضع قطب الجهاز في العينة بعد غسرل القطرب بواسطـــــرـة المراء المقطرر ثرم اطفرز الجهراز بعرد االنتهراء مرن العمرل منر   

(،(APHA , 2003 ;   ، (.2003)نظام السيطرة النوعية 

 (   sp and  Escherichia coli Salmonella فحص بكتريا  )   .12

 التروالي    وعلرى Normal saline الملحي المحلول بواسطة للعينات تخفي  تصاعدي أجراء يتم مره 25 القنينة رج بعد      

 لقد E.coli بكتريا أعداد حساب في  Spreading Technique وباستخدام طريقة النشر  10−4، 10−3، 10−2، 10−1

 باسرتخدام الزرعري الوسر  مسراح  جميرع علرى الماء من الحجم رج القنينة  فنشر هذا بعد األصلية العينة من مل 0.1 أخذ تم

 ثرم والسرائل الزرعري الوسر  برين االمتصاص يتم حتى ساعة 2-3 بين لفترة ما وتترك اـطبان تغلق ثم  Spreader الناشر

 بعدها الحضانة من اـطبان إخراج تم الحضن فتره انتهاء وبعد ساعة 24 ولمده °م 37 وبحرارة الحاضنة إلى اـطبان تنقل

 يجمرع ثرم األخضر البران اللون ذات البعا عن بعضها معزولة النمو واضحة أظهرت مستعمرات التي اـطبان اختيار تم

 عردد حسراب وبهرذا ترم الزرعري الوسر  علرى ونشرر منهرا أخرذ التري لألنبوبة التخفي  في مقلوب ويضرب المستعمرات عدد

مسرتعمرات ذات مركرز اسرود اللرون هرذا يردل  s.s agarالتلوث امرا بالنسربة للسرالمونيال تظهرر فري وسر   على الدالة البكتريا

تظهرر بلرون  Salmonella spبلرون وردي امرا  E.coliعلى تكون كبريتيد الهيدروجين اما بالنسبة لوس  الماكونكي تظهرر 

 ( .(APHA ,1995 ;WHO ,2003  اصفر،

 التحليل االحصائي

 correlationلقررد تررم تحليررل البينررات  لمعرفرر  العالقررة الخطيررة ايجابيرر  ام سررلبي  بررين المتغيرررات باسررتخدام دالرر  بيرسررون    

function    في برنامجIBM SPSS Statistics 20. 

 ــةالنتائج والمناقش

فري °( م 18في المحطة الثانية خالل شهر اذار و )°( م 23.5لقد أظهرت النتائج أن درجة حرارة الهواء تراوحت بين )      

 14.4في المحطة االولى خالل شـــهـرـر شرباط )°( م .17المحطـــة االولى خالل شهر شباط أما حرارة الماء تراوحت بين )

اخرتالف درجر  حرراراه  ان اختالف درجات الحرارة من محط  الى اخرل يعود الرىفي المحطة الثانية خالل شهر اذار °( م

البسري   واالخرتالف النهرر العينـرـات مرن أخرذ في السرعة يعود ربما الثالث المحطات في للماء الحرارة قيم تقارب انالهواء 

 الماء  حرارة درجة مع طرديا الهــــــــــواء تتناسب حرارة درجة أن العينات ويبدو ألخذ المستغرقة الزمنية الفترة إلى يعود

فري المحطرة األولرى خرالل  mg\L 700فري المحطرة الثانيرة و  mg\L 12000برين    E.coli، كمرا تراوحرت اعرداد بكتريرا 

وعامررل    E.coliبرين اعررداد بكتريررا  relationship lineشرهر شررباط وعنرد اجررراء التحليررل االحصرائي ووجررد ان العالقررة 

 Salmonella sp وان العالقرة برين اعرداد بكتريرا  0.30-،  0.82 -الحرارة لشرهر شرباط واذار علرى التروالي سرلبي  بقيمر  

 على التوالي نالحظ ان الحرارة لها تأثير على اعداد البكتريا   0.05- ، 0.81 -وعامل الحرارة لشهر شباط واذار بقيمة 
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لشرهر شرباط واذار انحرفرت بمقردار  REوان العالقة  Sayler et al.(1975) توصل اليــ   كانت هذه النتيجة متوافقة مع ما

العكسية ضرعيفة  REيبدو ان العالقة   0.50 ،(0.60 التي انحرفت بمقدار   RSعلى التوالي مقارنة بالعالقة  0.60 ، 0.86

مرايكرو سيمنز/سرم  فري المحطرة   1299قيمر  لهرا  بالنسبة للحرارة  اما بالنسبة لقيم التوصيل الكهربائي تراوحرت برين اعلرى

األولرى خرالل شرهر اذار وقرد يعرود ذلرك الرى االتربرة المتطرايرة فري الهرواء والسراقطة علرى سرطح الميراه والرى اعمرال الحفررر 

  ( . وادنى قيمAPHA,1975والكري للنهر مما يجعل المياه مالح  ومختلطة بالغرين والطين نتيجة اعمال الحفر والكري )

مايكرو سيمنز/سم( في المحطة الثالثة خالل شهر اذار ربما يعود الى كثرة االشجار التي تحجرز الرمرال واألتربرة  1166لها 

+ علرى التروالي   0.83، 0.97+والتوصريل الكهربرائي لشرهر شرباط واذار كانرت   E.coliكمرا ان العالقرة برين اعرداد بكتريرا 

تتناســــرـب علرى االغلرب طرديرا  Salmonella sp, E.coliويبردو ان بكتريرا   0.58-، 0.53+كانرت  Salmonella spو

علرى  0.636،  0.841لشهري شرباط واذار انحرفرت بمقردار RE( وان العالقة 2012مع التوصيل الكهربائي )محمد كاظم ،

للعكرورة لقرد سرجلت اعلرى  بالنسبة للتوصريل الكهربرائي، امرا بالنسربة 0.677 ،  0.533انحرفـت بمقدار  RSالتوالي وكذلك 

في المحطة الثالثة خالل شهر اذار وهذا قد يعود الى زيادة طرح الفضالت والقاذورات في مياه النهرر  NTU 50.2قيمة لها 

( وادنرى قيمرة 1986وقد يعود ذلك الى زياده مناسيب المياه وحركتها في ذلرك الموقرع والعكرس صرحيح )السرعدي وجماعتر  ،

محطررـة الثانيررة خررالل شررهر شررباط ربمررا يعررود الررـى الميرراه بطيئـــــررـة الجريرران واكثررر اسررتقرارا فرري ال NTU 11.2لهررا 

(APHA,2003 وكما ان العالقة بين اعداد بكتريا ،)E.coli   0.95 -والعكورة خرالل شرهر شرباط واذار كانــــــــــرـت   -

تتناسرب عكسريا  Salmonella spو E.coliتريا يبدو ان بك 012 -، 0.07 -كانت  Salmonella sp على التوالي و 0.23

علررى الترروالي  0.584، 0.848لشررهري شررباط واذار انحرفررت بمقرردار  RE( وان العالقررة 2012مررع العكررورة )محمررد كرراظم ،

 8.4بالنسبة للعكورة اما بالنسبة االس الهيدروجيني لقد سرجلت اعلرى قيمرة لهرا  0.664،  0.393انحرفت بمقدار RSوكذلك 

فرري المحطررة الثالثررة خررالل شررهر اذار ربمررا يعررود الررى انخفرراض   6.5فرري المحطررة األولررى خررالل شررهر اذار وادنررى قيمررة لهررا  

درجات الحرارة وهذا يبدي الى زيادة ذوبان الغازات ومن غاز ثاني اوكسيد الكاربون مكونا حاما الكربونيك الذي سوف 

واالس   E.coliن ظررروف حامضررية و ان العالقررة بررين اعررداد بكتريررا يتحلررل ويررنخفا االس الهيرردروجيني مبديررا الررى تكررو

علرى   0.58-، 0.09- كانرت  Salmonella spعلرى التروالي و 0.83 0.96-الهيردروجيني خرالل شرهر شرباط واذار كانرت 

توافقرة تتناسرب علرى االغلرب عكسريا مرع العكرورة وكانرت هرذه النترائج م Salmonella spو E.coliالتوالي يبردو ان بكتريرا 

 RSوكرذلك   0.619، 0.795لشهري شباط واذار انحرفرت بمقردار   RE( وان العالقة APHA ،2003حسب ما جاء في )

على التوالي  بالنسبة لالس الهيدروجيني ، اما بالنسبة لألوكسجين المرذاب لقرد سرجلت اعلرى 0.379, 0.690 انحرفت بمقدار

 في المحطة األولى خالل شهر  8.5mg\L في المحطة الثالثة خالل شهر شباط وادنى قيمة لها   mg\L 10.45قيمة لها 

اذار ان االختالف يعود الى انخفاض وارتفاع درجات الحرارة التي تبثر على ذوبان الغازات فري الميراه )السرعدي وجماعتر  

علرى  0.95-+، 0.06اب لشهري شرباط واذار  كانرت واالوكسجين المذ E.coli( ، وكما ان العالقة بين اعداد بكتريا1986،

تتناسررب طرديررا علررى  E.coli , Salmonella spيبرردو ان بكتريررا  0.99++، 0.95كانررت  Salmonella spالترروالي و

 لشهري شباط  REاالغلب مع قيم االوكسجين المذاب وكانت هذه النتائج غير متوافقة حسب ما جاء في السعدي وان العالقة 
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على التوالي بالنسربة  0.647، 0.341انحرفت بمقدار  RSعلى التوالي وكذلك  0.511، 0.676حرفت بمقــــــــدار واذار ان

( في المحطة الثانيرة mg\L 3.3لألوكسجين المذاب، اما بالنسبة للمتطلب الحيـــــــــــوي لألوكسجين لقد سجلت اعلى قيمة )

في المحطة األولى خالل شرهر شرباط وذلرك نتيجرة  نشراط االحيراء المجهريرة ( mg\L 1.46خالل شهر اذار وادنى قيمة ل  )

في المحطة الثانية وهذا فأن التلوث البكتيري للمياه يعمل على زيادة اكسدة الفضالت العضوية فري الميراه وفري النهايرة ترتفرع 

والمتطلرب الحيروي   E.coliتريرا (، وكمرا ان العالقرة برين اعرداد بك2012قريم المتطلرب الحيروي لألوكسرجين )محمرد كراظم ،

يبرردو ان بكتريررا  0.32+، 0.99+كانررت  Salmonella spعلررى الترروالي و 0.02++،0.37لشررهري شررباط واذار  كانررت  

E.coli وSalmonella sp  تتناسررب طرديررا مررع قرريم المتطلررب الحيرروي لألوكسررجين وان العالقررةRE  لشررهري شررباط واذار

علرى التروالي بالنسربة للمتطلرب  0.651، 0.316انحرفرت بمقردار RSالتوالي وكرذلك على   0.486، 0.706انحرفت بمقدار 

فري المحطرة الثانيرة خرالل شرهر شرباط \274.3mg الحيوي لألوكسرجين . امرا بالنسربة للكبريترات لقرد سرجلت اعلرى قيمرة لهرا 

  E.coliاعرداد بكتريــــــــرـا فري المحطرة الثانيرة خرالل شرهر اذار، وكمرا ان العالقرة برين  mg\L 112.2 وادنرى قيمرة لهرا 

علرى التروالي يبردو ان بكتريرا  0.15-+،0.248كانت  Salmonella spعلى التوالي و  0.19-+، 0.99والكبريتات كانـت  

E.coli وSalmonella sp  تتناسب طرديا واحيانا عكسيا مع قيم الكبريترات ربمرا هنالرك ظرروف بيئيرة أخررل مربثرة علرى

انحرفرت  RSعلرى التروالي وكرذلك   0.515،  0.768لشرهري شرباط واذار انحرفرت بمقردار  REاعداد البكتريا وان العالقة 

فري المحطرة  92mg\Lلقد سجل اعلى قيمرة لهرا  على التوالي بالنسبة الكبريتات اما بالنسبة للكالسيوم 0.713، 0.221بمقدار

في المحطة الثانية خرال شرهر اذار ، وكمرا ان العالقرة برين اعرداد بكتريرا  60.1mg\Lالثالثة خالل شهر شباط وادنى قيمة لها 

E.coli   علرى التروالي و  0.61++ ،0.93والكالسيوم لشهري شرباط واذار كانرتSalmonella sp  0.85-+، 0.65كانرت 

لشرهري شرباط  REتتناسب على االغلرب طرديرا مرع قريم الكالسريوم وان العالقرة  Salmonella spو E.coliان بكتريا  يبدو

بالنسرربة للكالسرريوم امررا  0.836، 0.272انحرفررت بمقرردار RSعلررى الترروالي وكررذلك  0.649، 0.900واذار انحرفررت بمقرردار 

( في mg\L 54لمحطة الثانية خالل شهر اذار وادنى قيمة لها )في ا mg\L 70.3 بالنسبة للمغنسيوم لقد سجل اعلى قيمة لها

-والمغنسريوم لشرهري شرباط واذار  كانرت    E.coliالمحطرة الثانيرة خرالل شرهر شرباط، وكمرا ان العالقرة برين اعرداد بكتريرا 

 Salmonella spو E.coliيبرردو ان بكتريررا  0.840+، 0.01-كانررت  Salmonella spعلررى الترروالي  و0.59-، 0.94

علرى   0.139، 0.969لشرهري شرباط واذار انحرفرت بمقردار  REتتناسب عكسيا في االغلب مع قيم المغنسيوم وان العالقرة 

على التوالي بالنسبة للمغنسيوم امرا بالنسربة للمرواد الصرلبة الذائبرة الكليرة  0.074، 0.198انحرفت بمقدار RSالتوالي وكذلك 

فري المحطرة األولرى  mg\L 555لمحطة الثانية خالل شهر شباط وادنى قيمرة لهرا في ا797mg\L لقد سجلت اعلى قيمة لها 

والمررواد الصررلبة الذائبررة الكليررة لشررهري شررباط واذار  كانررت  E.coliخررالل شررهر اذار ، وكمررا ان العالقررة بررين اعررداد بكتريررا 

0.99 + 

فري االغلرب  Salmonella spو E.coliيبردو ان بكتريرا  0.99++، 0.38كانت  Salmonella spعلى التوالي و  0.87-،

على التروالي  0.235 +، 0.756+لشهري شباط واذار انحرفت بمقدار REطرديا مع المواد الصلبة الذائبة الكلية وكذلك ان 

   . على التوالي  0.356 ، 0.458لشهري شباط واذار انحرفت بمقدار RSوكما ان 
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 2012شباط  للعام  : يوضح قيم االختبارات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لثالث محطات خالل شهر 1جدول 

L.S.D  (1المحطة ) (2)المحطة  (3المحطة ) المعدل Test 

……………. 20 23  19 18  Temperature air                        (Cº) 

1.185 16.2 15.2 15.8 17 Temperature water                  (Cº) 

3.294 1125.667 1286 1292 1192 Electrical conductivity     (µS/cm) 

0.2069 18.23333 18.4 11.2 25.1 Turbidity                             ( NTU) 

0.6287 8.08 8.08 8.07 8.09 pH 

0.6032 10.33667 10.45 10.26 10.3 DO                                      (Mg/L) 

0.05705 1.516667 1.61 1.48 1.46 BOD                                   (Mg/L) 

0.6322 265.7667 267.5 274.3 255.5 Sulfate                               (Mg/L) 

1.907 373.6 378 380.8 362 Hardness                           (Mg/L) 

0.3702 89.8333 92  91.4 86.1 Calcium                              (Mg/L) 

0.3463 55.8333 56 54 57.5 Magnesium                       (Mg/L) 

0.0756 788 792 797 775 TDS                                    (Mg/L) 

10.66 7233.33 9000 12000 700 E.coli                                   (Mg/L) 

13.17 226.667 600 70 10 Salmonella sp                      (Mg/L) 
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 2012اذار للعام  : يوضح قيم االختبارات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لثالث محطات خالل شهر 2جدول       

L.S.D  (1المحطة ) (2)المحطة  (3المحطة ) المعدل Test 

……………. 22.833 23 23.5 22 Temperature air                        (Cº) 

1.685 15.066 16 14.4 14.8 Temperature water                  (Cº) 

2.294 1236 1166 1243 1299 Electrical conductivity     (µS/cm) 

0.3206 40.366 50.2 20.8 30.1 Turbidity                                  ( NTU) 

0.7547 7.5 6.5 7.6 8.4 pH 

0.3235 9.466 9.7 10.2 8.5 DO                                          (Mg/L) 

0.0354 2.4 1.5 3.3 2.4 BOD                                       (Mg/L) 

0.2366 168.566 237.8 112.2 155.7 Sulfate                                  (Mg/L) 

1.568 383.533 375.6 401 374 Hardness                              (Mg/L) 

1.256 71.766 75.9 60.1 79.3 Calcium                                 (Mg/L) 

1.3563 62.6 59.7 70.3 57.8 Magnesium                          (Mg/L) 

0.7753 670.666 677 780 555 TDS                                         (Mg/L) 

11.01 2566.667 1300 1400 5000 E.coli                                      (Mg/L) 

3.12 6.6667 20 30 0 Salmonella sp                      (Mg/L) 
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 ـــة لشهر شباطئيمع الخواص الفيزيائية والكيميا  E.coliعالقة اعداد بكتريا  - RE :  يوضح :3جدول          

                  : RS -  عالقة اعداد بكترياSalmonella sp شباط واص الفيزيائية والكيميائية لشهرمع الخ    
RE ,RS االنحراف المعياري للعالقة SD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD-RS RS SD-RE RE Test 

0.501164 - 0.81318 0.860002 - 0.82948 Temperature water 

0.375615 0.533391 0.841447 0.978932 Electrical conductivity 

0.393407 - 0.0717 0.84896 - 0.9596 Turbidity 

0.379281 - 0.09239 0.795254 - 0.96524 pH 

0.341092 0.957225 0.676982 0.063389 DO 

0.316003 0.999533 0.706691 0.377915 BOD 

0.221248 0.248256 0.768966 0.994377 Sulfate 

0.241073 0.459697 0.830506 0.992727 Hardness 

0.272185 0.652075 0.900341 0.938221 calcium 

0.198723 - 0.01023 0.96983 - 0.94048 Magnesium 

0.45855            0.387216 0.75655 0.999174 TDS 
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 مع الخواص الفيزيائية والكيميائيـــــــــــــة لشهر اذار  E.coliعالقة اعداد بكتريا  - RE : يوضح : 4جدول 

                     : RS -  عالقة اعداد بكترياSalmonella sp مع الخواص الفيزيائية والكيميائية لشهر اذار 

RE ,RS االنحراف المعياري للعالقة SD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لشهر شباط RS,RE: يوضح منحني العالقة  1شكل 

SD-RS RS SD-RE RE Test 

0.649325 -0.05241 0.609143 -0.30006 Temperature water 

0.677872 -0.58332 0.63624 0.830503 Electrical conductivity 

0.664481 -0.12416 0.58402 -0.23062 Turbidity 

0.690868 -0.58332 0.619408 0.830503 pH 

0.647935 0.999064 0.511658 -0.95113 DO 

0.651489 0.327327 0.486938 0.02372 BOD 

0.713667 -0.15721 0.51504 -0.19801 Sulfate 

0.751634 0.789448 0.572026 -0.525 Hardness 

0.836344 -0.85407 0.649627 0.618295 calcium 

0.074657 0.840704 0.139971 -0.59831 Magnesium 

0.356555 0.990018 0.235555 -0.87825 TDS 



 

   

 في مياه نهر الديوانية   E.coli  &Salmonella spتأثير بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية على أنتشار بكتريا                                     

 احمد عباس عواد             منذر حمزة راضي         حازم عبد والي

 

 

40 Vol: 12 No:3 , July 2016 ISSN: 2222-8373  

 

 لشهر اذار RS,RE: يوضح منحني العالقة  2مخطط بياني 
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