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 ةصخالال

مناطق يتضمن البحث دراسة التلوث البكتيري وبعض الملوثات الكيمياوية لمياه اآلبار المحفورة في 
-2تراوحت أعماقها مابين ) المحفورة في اماكن مختلفة مناطق لآلبارتم اختيار خمسة حيث  بغداد،من  مختلفة

 البكتريولوجية لآلبارأظهرت نتائج الفحوصات الكرادة والجادرية والمنصور والبياع والغزالية.  في مناطقمتر(  32
من الناحية  اآلبار تلوثا أكثر كانو بالمقارنة بالمواصفات العراقية ألستخدامات المنزلية لعدم صالحيتها بالمحفورة 

للبكتيريا  حيث كان العد االكثر احتماال المنصورويليها مناطق الكرادة، بار منطقة الجادرية البكتريولوجية هي آ
( في منطقة MPN/100mlبينما كان)على التوالي ( 41،41،91لهذه المناطق هي ) (MPN/100mlالبرازية )

بعدم صالحية مياه آبار للمناطق المدروسة اوية يالكيمبعض الفحوصات نتائج (.كما بينت 1,1البياع والغزالية )
( TDSتلك المناطق للشرب مقارنة بالمواصفات العراقية بسبب وجود تراكيز عالية من االمالح الذائبة الكلية )

وهي  TDSمنطقة الجادرية على اعلى نسبة منلآلبار افي مياه تلك المناطق حيث احتوت مياه  ملغم/لتر
لها هي  TDSوالغزالية حيث كانت  والمنصور لكرادةبار منطقة البياع واآويليها  ( ملغم/لتر3011)
س بينما بينت الفحوصات الكيمياوية االخرى كاأل ،على التواليملغم/لتر  (3511,3411,3211,3711)

  .لمواصفات العراقيةامياه آبار ل العكورة مطابقتها الهيدروجيني و
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Abstract 

The research includes a study on bacterial contamination and certain chemical 

contaminants of water wells drilled in different areas of Baghdad. Five regions have 

been selected of the wells drilled in different places in the depths ranged between 

depths (5-15 meters), the Karrada, Jadiriyah, Mansour, Baya´a and Ghazaliya. 

The results of bacteriological tests  showed that the water  wells drilled were 

not suitable for household use compared to the specifications of Iraq and the more 
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wells with  bacteriological contamination was in  the Jadriya, followed by areas of 

Karrada, Almansor count was more likely to fecal bacteria (Mpn/100ml) of these 

areas are (90,40,40),respectively  while it was (Mpn/100ml) in Baya & Ghazaliya 

(0,0).The results  also showed that that some chemical tests of water  in the areas 

studied were not in accord with Iraqi  specification, especially for drinking water due 

to high concentrations of total dissolved salts (TDS) in mg/L. The wells water of the 

Jadria has the highest proportion (TDS=1800mg/L), followed by the wells of Baya, 

Karrada, Mansour and Ghazaliya with a TDS value (1700, 1500, 1400, 1200, mg/L) 

respectively. Other chemical tests such as the pH and Turbidity of water wells were in 

accordance with Iraqi Wells Water Specification.  

 المقدمة

 الفرات نهر الحضارات القديمة نشأت حول ضفاف األنهار بالقرب من مصادر المياه كما في ان  
فنجد أكثر من خمس سكانه  ، العالموحاليًا أصبحت مشكلة المياه تتصدر هموم سكان  ،بمصر والنيل بالعراق

مما سيجعل الصراع القادم في العالم حول السيطرة على مصادر  يعانون من أزمة توفر المياه العذبة والنقية
الصناعة والزراعة دعت الحاجة لضرورة ومع التطور الحضاري وأزدياد الطلب للمياه الصالحة للشرب و  ،المياه

واحدة من أهم هذه المستلزمات  لعديد من المشاريع لتوفير المياه ،خالل إنجاز ا ندعم مستلزمات مياه اآلبار م
ونتيجة للظروف التي  . (2)هي حفر االبار وسد حاجة السكان خالل الفترات التي تهددهم وخاصة الحروب 

جة شحتها سارع أونتي ةفيها مياه االسال رتوفير المياه في األوقات التي ال تتوف مرت على قطرنا الحبيب ولغرض
 ةمن االبار دون الرجوع إلى الطرق السليمة في حفر تلك االبار وتحديد نوعي ةين لحفر مجموعالعديد من المواطن

 تحليل النماذج. المياه أوتلك 

الثروة في بالدنا  من مصادر مهماً  ومصدراً  األهميةالغة من مواردنا المائية الب تعد المياه الجوفية مورداً  
 ض النظر عن تباين هذهوبغ ،واالقتصادية البشرية اإلنمائيةستفادة منه في العملية يمكن األ طبيعياً  وخزيناً 

حية مواجهة نقص المياه السط في حيوياً  تلك تبقى المياه الجوفية في العراق رافداً  وأالتقديرات لدى هذه الدراسة 
المتكررة من مياه نهري دجلة والفرات التي تبلغ درجات  وحرب المياه والتالعب في مناسيبها وخسارات العراق

مستقبله وتحول و على القطاع الزراعي  ثر سلبياً أالذي ترك  األمر، األخيرة في السنوات األخصمخيفة على 
( على انه اي Water Pollutionمياه )يعرف تلوث ال ).6 (مناطق قاحلة إلى األراضيمن  مساحات كبيرة

تغيير في الخصائص الفيزيائية، الكيميائية او البايولوجية للبيئة المائية ويكون كافيًا ألحداث الضرر في الصحة 
 .(3)العامة في الصحة العامة واألنظمة البيئية المختلفة 

ائية نتيجة لفعاليات االنسان او يوصف التلوث في المياه على انه اضافة مواد او طاقة الى البيئة الم
يعود تلوث  .(7)من المصادر الطبيعية والتي تؤدي الى تأثيرات سلبية في صحة االنسان وغيره من االحياء 

التلوث الطبيعي الناتج عن انحالل مكونات الصخور من الفلزات  االول هو أساسيين:المياه الجوفية لمصدرين 
 بنوعيها البايولوجية والكيمياوية كثرة استخدام لالسمدةناتج عن ال زراعيوث المكونة لصخور الخزان الجوفي وتل
النشاطات الصناعية  الثاني بسببو  .(8) (عبر مياه الصرف الزراعي )المبازلوالمبيدات الحشرية والتي تتسرب 

ت األجهزة ملوثات السيانيد الناتجة عن صناعات التعدين والورق، والزئبق الناتج عن صناعالالنسان مثل 
الكهربائية وكذلك المواد الصلبة الناتجة عن الصناعات البتروكيمائية. يضاف إليها مخلفات مياه الصرف 

والتي تسبب امراض متعددة لالنسان التي أغلب ملوثاتها من الكبريتات، الكلوريدات، النترات، والفينوالت  صحيال

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ø±Ø§Øª
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ø±Ø§Øª
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�ØµØ±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�ØµØ±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¹Ø§Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¹Ø§Ù�Ù�
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تلوثها باألمالح نتيجة تداخل مياه البحار  الى الجوفية يؤدي أن االستخدام الجائر لمياه الخزانات .(9) نوالحيوا
لذا جاءت هذه الدراسة للكشف  ،وكذلك تلوثها بكثير من االحياء الممرضة لالنسانمع مياه الخزان الجوفي، 

ة والتحري عن انواع البكتيريا الممرضة لالنسان في المياه الجوفية التي يستخدمها االنسان في عدة مناطق مختار 
رشاد مستخدمي  من بغداد والتحري عن مدى تلوث هذه المياه من الناحية البايولوجية ومدى صالحيتها للشرب وا 

   .(5) للتأكد من صالحية هذه المياه للشرب ةهذه اآلبار على إجراء الفحوصات الدورية الالزم

 المواد وطرائق العمل

الكرادة وهي  بغداد عشوائيامدينة ق مختلفة من مناطعماق مختلفة من أبمحفورة ابار تم اختيار خمسة  
 ,Coliform, Fecal Coliform عن البكتيرياللكشف والتحري والجادرية والمنصور والبياع والغزالية. 

Streptococcus, Fecal Streptococcus, باستخدام طريقة العد االكثر احتماالMost Probable  
Number (MPN) (31) العدد الكلي  وحساب( للبكتيرياTPC)Total Plate Count (3) . حيث تم اخذ

بواسطة قناني زجاجية وتم مراعاة االسلوب االمثل في عملية النمذجة في ان تكون العينة ممثلة  النماذج من البئر
 .والوقتلنوعية البئر المراد فحصه وان تكون عينات مرقمة وتحمل التاريخ والمصدر 

والقولونية  Coliform( للتعرف على البكتيريا القولونية MPN) حتماالا األكثراستخدمت طريقة العد 
 Fecal Streptococcusالبرازية والمسبحية  Streptococcusالبكتيريا المسبحية و  Fecal Coliformالبرازية 

في دورق زجاجي يحوي  MacConky broth غم من 17الوسط الزرعي بأضافة  حضرالشرب، فقد  لمياه
 6اخذ  يتجانس بشكل جيد، ثم الخالط حتى في جهازوضع تدريجي، الماء المقطر بشكل  ( مل من211)

مل من الوسط  9وضع  اي الفوهة متجهة ألسفل األنبوبة. بشكل مقلوببداخلها  درهم وضع انابيبوتم أنابيب 
م لمدة ربع جهاز المعقا وادخلت فينبوبة بالقطن الا غطيت فوهة ،في كل انبوبة  MacConky brothالزرعي 

خاصة معقمة ونظيفة (  (Racksرفوف األنابيب في توضع، جو( 32درجة مئوية وضغط 353ساعة بدرجة )
ماء البئر( بواسطة الماصة  مل من العينة ) 2العينات بأضافة  تعر ز  كابينة الزرع وبقرب مصدر النار،داخل 

ساعة في  54في الحاضنة لمدة بيب االنا توضع .مل( الى الوسط الزرعي 1.13 ،مل 1.3 ،مل 3بتراكيز )
صفر وتكون أعتمادًا على تغير لون الوسط من البنفسجي الى االبالنتائج  تقرأ درجة مئوية. 17درجة حرارة 

 فقاعات في انبوبة درهم.

القولونية والقولونية البرازية  االذي يوضح الحدود القصوى للبكتيري 1النتائج مع الجدول  تطوبق 
ض المواصفات االخرى المسموح بها في مياه الشرب حسب المواصفات عسبحية البرازية وبوالمسبحية والم

أنابيب تحوي على الوسط المغذي وأنابيب درهم مقلوبة بقطرة من االنابيب التي اظهرت نتائج  تعرضت .العراقية
 ساعة 40وية ولمدة درجة مئ 44هذه االنابيب في حمام مائي بدرجة حرارة  وضعت، loopموجبة بواسطة الناقل 

 .وسجلت النتائج
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و لمعرفة مصدر التلوث آدمي أ   Fecal Streptococcusيةبراز الالمسبحية الكشف عن بكتريا تم  
حمام  في   Glucose Azideحساء مل من الوسط الغذائي  2األنابيب التي تحتوي على وضعت ، إذ حيواني

من األنابيب التي أظهرت  مل( 3)حقنت فئة األنابيب بعد تد درجة مئوية. 42 – 44مائي عند درجة حرارة 
 درجة مئوية 42 – 44نتيجة موجبة في االختبار االفتراضي للبكتريا القولونية ثم نعد حضانتهم في درجة حرارة 

في االنابيب التي تحتوي  الحمض(ساعة نالحظ تغير اللون الى االصفر )أي تكون  40بعد ساعة،  40 لمدة
 Bileالعينات التي تغير لونها الى األصفر على الوسط الغذائي  ةتم اعادة زراع ، لمسبحية البرازيةاعلى البكتريا 

Aesculin Azide Agar  درجة مئوية لعدة ساعات للتأكد من أنها  42 – 44ليتم تحضينها في درجة حرارة
 Aesculinة الناتج من تحلل الـ حظ ظهور لون بني غامق حول المستعمرات الناميلو ، المسبحية البرازيةالبكتريا 

اإلحصائي للحصول على المستعمرات  مراجعة الجدولتم ، المسبحية البرازيةمما يدل على وجود البكتريا 
 مليلتر من العينة. 311المتواجدة في 

القولونية البكتيريا المدروسة البكتيريا  أنواعجميع  أعدادالفحوصات البكتريولوجية لمعرفة  أجريت
Coliform  والقولونية البرازيةFecal Coliform  والبكتيريا المسبحيةStreptococcus  ةالبرازيوالمسبحية 

Fecal Streptococcus  مياه الشرب بطريقة العد الكلي لالطباق فيTotal Plate Count(TPC) أذيب، إذ 
جو ودرجة  53وبضغط  از المعقام لمدة ربع ساعةفي جه ضعو و  (Nutrienet Agarالوسط الغذائي المناسب )

قبل إجراء  جيداً رج عينة الماء درجة مئوية،  42ى تصل درجة حرارته ترك بعد ذلك حتو درجة مئوية  353حرارة 
مل من العينة  3نقل مل من الماء المقطر،  9 إلىمل من العينة  3 هما مقدار نقل عد التخفيفات الالزمة وذلك ب

 .تخفيف(على األقل لكل  مكررين )استعمل)المخففة( إلى طبق بتري فارغ 

ة زمنية بسيطة بإتجاه دائري مع حرك الطبق لفتر و صب الوسط الغذائي في الطبق قبل أن يجمد  تم 
ترك دقيقة(،  32تتجاوز الفترة الزمنية بين اجراء التخفيفات وصب الوسط مدة  )لمعكس اتجاه عقارب الساعة و 

درحة مئوية،  17عند درجة حرارة  ساعة 54ًا في الحاضنة لمدة ضع مقلوبو ثم  لحين تصلبهالطبق لفترة وجيزة 
مستعمرة وذلك لعدها  111 – 11 بين نامية ما ار األطباق التي تحتوي على نمو مستعمرات بكتيريةيختتم ا

تزيد عن  ترة اللفضع األطباق في الثالجة و تم النتائج بسرعة  )ولقراءةبعد إخراج األطباق من الحاضنة مباشرة 
جد حاصل ضرب و متوسط عدد المستعمرات البكتيرية النامية في األطباق لكل تخفيف ثم  تم حساب(، ساعة 54

قرئت  من العينة. ملليلترعلى عدد المستعمرات البكتيرية النامية لكل  للحصولالعدد الناتج في معامل التخفيف 
ذات نفس التخفيف وضرب عدد المستعمرات  أخذ متوسط عدد المستعمرات البكتيرية النامية في االطباقو النتائج 

كما تم اجراء الفحوصات الكيمياوية لمياه  النتائج برقمين صحيحين. دونتالبكتيرية النامية في معامل التخفيف و 
 PHوتم قياس   EC Meterبجهاز TDS الماء قياس األمالح الذائبة الكلية في  المواقع المختلفة من خالل

 Turbidityبجهاز قياس العكورة  .Turbكما تم قياس العكورة  PH  Meter ية درجة الحامضبجهاز قياس 

Meter. (12). 
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 والمناقشة النتائج

نالحظ من الجدول ان المياه الجوفية  لمنطقة  ذإنتائج الفحوصات البكتريولوجية  3يبين جدول   
كان اختبار العد االكثر  اذداد االخرى الجادرية هي اكثر المياه تلوثا من الناحية البكتريولوجية قياسا بمدن بغ

  Fecal Coliformوالقولونية البرازية  Coliform( للبكتيريا القولونية MPN/100ml)مل  311 لكلاحتماال 
 (49× 531و 91و  411) ( هي TPC Cell/1mlمل ) 3خلية بكتيريا / والعدد الكلي للبكتيريا في الطبق الواحد

الحظ وجود للبكتيريا لم يعلى التوالي بينما ( 42× 531 ،41 ،41 )هيلمنصور على التوالي ويليها مدينة ا
 511) هيوالعدد الكلي للبكتيريا  Coliformالبرازية لمدينة البياع لكن هنالك وجود للبكتيريا القولونية 

نالحظ وجود  اما مدينة الغزالية فال وجود ايضا للبكتيريا القولونية البرازية ولكنالتوالي  ( على295×531و
 ((Streptococcus  MPN/100ml العد االكثر احتماال لبكتيريا المسبحيةو  Coliform  للبكتيريا القولونية

 و 511و 115) ( هي T.P.C Cell/1mlمل ) 3خلية بكتيريا / والعدد الكلي للبكتيريا في الطبق الواحد
 على التوالي.( 3376×531

 من بغداد ةلنماذج المياه المأخوذه من مناطق مختلف ةنتائج الفحوصات البكتريولوجي 1جدول 
 

 المنطقة
 Coliform عمق البئر

MPN/100
ml 

Fecal Coliform 
MPN/100ml 

Streptococcus 
MPN/100ml 

Fecal 
streptococcus 
MPN/100ml 

T.P.C 
Colony/1

ml 
 42× 531 1 1 41 41 م31 الكرادة

531 1 1 91 411 م32 الجادرية
 ×49 

 56×531 1 1 41 411 م35 المنصور
 295×531 1 1 1 511 م 0 البياع
 3376×531 1 511 1 511 م 6 الغزالية

القولونية  بكتيرياالحدود القصوى لل ذي يوضحال 1مع الجدول 3وعند مقارنة النتائج من الجدول
حسب ا في مياه الشرب المسموح به والقولونية البرازية والمسبحية والمسبحية البرازية وبعض المواصفات االخرى

نالحظ ان المياه الجوفية للنماذج المأخوذة لمناطق بغداد غير صالحة لألستهالك ( 3)العراقيةالمواصفات 
( MPN/100mlمل ) 311حيث ان المحددات العراقية تؤكد على ان العد االكثر احتماال لكل  ،البشري

لمياه الجوفية لمناطق بغداد وهي الكرادة والجادرية بينما كانت في ا 2اقل من Coliformللبكتيريا القولونية 
حيث كان و  على التوالي MPN/100ml (511، 511، 411، 411، 41) ع والغزالية هياوالمنصور والبي

 Fecal Coliform( للبكتيريا القولونية البرازية MPN/100mlمل ) 311اختبار العد االكثر احتماال لكل 
في المواصفات العراقية بينما نالحظ في نماذج   MPN/100mlهي صفر streptococcus والبكتيريا المسبحية

البرازية  للبكتيريا القولونية و  على التوالي MPN/100ml (1و 1و 41و 91و 40المياه الجوفية لمدن بغداد هي) 
هي  1في جدول بينما كان العد الكلي االكثر احتماال، على التواليMPN/100ml  (1 و 1و  1و  1و  511)
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و  295×531و 56×531و 49× 531و 42× 531)مستعمرة بينما نالحظ في المياه الجوفية لمدن بغداد  21
531×3376) Colony/1ml على التوالي. 

بغداد غير  نستنتج من النتائج اعاله ان نماذج المياه الجوفية التي اخذت من المدن المختلفة من
داد كبيرة من البكتيريا الممرضة لالنسان وان المياه الجوفية لمنطقة اع ألحتوائها على صالحة لالستهالك البشري

، ويعود التلوث في يةالجادرية اكثر تلوثا بايولوجيا وتليها مناطق الكرادة والمنصور ومن ثم مناطق البياع والغزال
لتكسرات المياه الجوفية الى وجود شبكة مياه صرف صحي قريبة منها حيث تكون هذه الشبكة معرضة الى ا

والتشققات في انابيب مياه الصرف الصحي والذي يؤدي الى اختالط المياه الجوفية مع المياه الملوثة الناتجة من 
 .(4)النضوحات في شبكة مياه الصرف الصحي 

 اويةيالكيم الفحوصات نتائج بعض 2جدول 

 TDS    mg/L pH TURB.   NTU المنطقة
 4.97 7.4 3211 الكرادة

 1.50 7.1 3011 الجادرية
 2.15 7.3 3411 المنصور
 35.2 6.8 3711 البياع

 51.7 7.3 3511 الغزالية

( TDSالذائبة الكلية )الذي يبين بعض نتائج الفحوصات الكيمياوية ان األمالح  5نالحظ من الجدول 
الغزالية ويليها منطقة البياع ثم الكرادة والمنصور و لمنطقة الجادرية هي اعلى من المناطق االخرى 

 1جدول  في بالمواصفات العراقيةعند مقارنتها  التوالي. على 3-لتر. ملغم (1153،1143،3211،1173،1103)
للمناطق المذكورة غير  لذا فأن جميع مياه اآلبار 3-لتر. ملغم200) ( الذائبة الكلية هي األمالحكمية  إننالحظ 

مها بشكل بسيط قيجيني لجميع المناطق متعادلة وتختلف بالنسبة لالس الهيدرو  أما صالحة لالستهالك البشري.
حيث كان االس الهيدروجيني لمنطقة الكرادة هو اعلى قيمة ويليها منطقة المنصور والغزالية فيما بعضها 

على  (6.0، 7.1، 7.3، 7.3، 7.4الهيدروجيني ) يث كانت قيم هذه المناطق من االسوالجادرية والبياع ح
  التوالي.

 بكتيريا القولونية والقولونية البرازية والمسبحية والمسبحية البرازية وبعض المواصفات االخرىلحدود القصوى للا 3جدول 
 عراقية المسموح بها في مياه الشرب حسب المواصفات ال

714/1001رقم المواصفات العراقية المعايير 714/1001رقم المواصفات العراقية المعايير  

وحدة 31 اللون  Total plate count 311 ml 21 colonies 

رةو العك وحدة 2   Coliform group  311  ml 2< 

 Fecal Coilform 311 ml 1 مقبول الرائحة

الهيدروجيني  األس pH مقبول Streptococcus 311 ml 1 
TDS ملغم / لتر    511 Fecal streptococcus 100 ml 1 

Bacteria 21   
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نالحظ ان االس الهيدروجيني كان  1صفات العراقية في جدول رقم وعند مقارنة هذه النتائج بالموا
 ،الكرادة، المنصور، مناطق البياع وكانت العكورة للمياه الجوفية لمنطقة الغزالية هي اعلى قيمة ويليها مقبواًل.

تائج التوالي. وعند مقارنة هذه الن( وحدة على 1.50، 4.97، 2.15، 35.2، 51.7الجادرية حيث كانت قيمها )
وحدة لذا تعتبر المياه الجوفية  2هو  للعكورةنجد ان الحد المسموح به  1المواصفات العراقية من الجدول مع 

 لمناطق الغزالية والبياع عالية في قيم العكورة بينما تعتبر الناطق االخرى مقبولة نسبيًا.
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