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الخالصة 
عینة میاه شرب 168ایكروبیة لـ تم دراسة الخصائص الفیزیوكیمیائیة والم

أحیاء سكنیة من جانب الرصافة في مدینة بغداد 7من الحنفیات جمعت من 
، ودرس تأثیر عملیات 30/9/2008ولغایة 1/10/2007للفترة من 

المعالجة الطارئة التي قامت بھا محطات األسالة كأجراءات  سیطرة على 
جرت التيCarbonation (car.)نوعیة المیاه المجھزة متمثلة بعملیتي 

لحمایة شبكة األنابیب من تأثیرات 2007في شھري تشرین الثاني وشباط 
التي جرت في شھر Recarbonation (recar.)وعملیة الحت ،

للسیطرة على ترسیب الكمیات األضافیة من كاربونات 2008حزیران 
خ والعواصف الكالسیوم على السطح الداخلي لألنابیب نتیجة لعوامل المنا

) 2008تموز -الترابیة التي تعرضت لھا المنطقة للفترة بین (مایس
(dusty) بتأثیر المنخفض الجوي القادم من شبھ الجزیرة العربیة و ، وتم

مقارنة المعدالت المذكورة مع تلك المسجلة في األشھر خارج تأثیر عملیات 
.(normal)المعالجة والعواصف الترابیة 

ج أرتفاع معدالت تراكیز وقیم كل من التوصیلیة الكھربائیة اظھرت النتائ
)EC(والمواد الصلبة الذائبة الكلیة،TDS) ورقم الھیدروجین،(pH) ، (

) (TH) ، والعسرة الكلیة (Mgوالمغنیسیوم)،(Caوالكالسیوم
) مقارنة .Car) بتأثیر عملیة الـ (Pb) ، والرصاص ((CL،والكلوریدات 

جلة في األشھر خارج تأثیر عملیات المعالجة بتلك المعدالت المس
(normal) بینما كان لھذه العملیة دورا في خفض معدالت قیم ،

) ومعدالت الخصائص المایكروبیة Feوالحدید (.Tur)وتراكیزالعكارة (
، والعدد الكلي لبكتیریا (Abtc)المدروسة كالعدد الكلي للبكتیریا الھوائیة 

) ، (FS، والمسبحیات البرازیة (FC)البرازیة) ، والقولون(TCالقولون 
Pseudomonas aeruginosaوبكتیریا السیدومونس 

(P.aeruginosa); أما عملیة الـRecarbonation فقد لعبت دورا
) ، كما اسھمت في خفض معدالت pHمھما في خفض معدالت قیم (

روبي في العكارة والحدید والرصاص والمعدالت المرتفعة للنمو المایك
انابیب الشبكة ، وتم مقارنة معدالت الخصائص المدروسة تحت تأثیر كل 

.من عملیات المعالجة و العواصف الترابیة و خارج تأثیرھما 
كما تم مناقشة العالقات المتبادلة بین الخصائص الفیزیوكیمیائیة 

Person’sوالمایكروبیة بأستخدام معامل األرتباط لبیرسن 
Correlation Factor تحت تأثیر عملیات المعالجة المدروسة حیث

اظھرت النتائج  أرتباط الخصائص المایكروبیة ارتباطا معنویا موجبا 
(p≤0.05) العكارة تحت تأثیر عملیتيمع(car.),(recar.) وارتباطا

، (.recar)وموجبا بتأثیر (.car)بتأثیر عملیة (Fe;Pb)سالبا مع تراكیز
) (pHص المایكروبیة ارتباطا موجبا مع معدالت كما اظھرت الخصائ

(Fe;Pb)بتأثیرعملیتي المعالجة وارتباط األخیر ارتباطا سالبا مع تراكیز
.(.recar)) وموجبا بتأثیر عملیة (.Carبتأثیر عملیة 

المقدمة 
بفعل عملیات المعالجة ابعد من تلك تعد التأثیرات الثانویة التي تحدث 

مثلة بتحرر المعادن والترسبات تل األولي للسیطرة مالناتجة عن الفع

ومشاكل انظمة المیاه والتي تأتي في مقدمتھا التكلسات بعد عملیات ضبط 
ض السیطرة على حت انابیب رنوعیة المیاه من قبل محطات المعالجة لغ

شبكة التوزیع لتؤثر بذلك على نوعیة المیاه المجھزة والبنیة التحتیة لنظام 
.(Ontaric Ministry of Environment,2009)األنابیب 

نابیب تتراوح أتتكون منظومة توزیع المیاه في مدینة بغداد من شبكة 
وبمجموع اطوال تصل إلى )2300mm-90اقطارھا مابین (

)8000km،وتعد ھذه الشبكة قدیمة حبث تجاوز 2007) (الجبوري ، (
الكثیر من ، وعانت(IRIN,2009)سنة) 30%)  منھا (60عمر (

مشاكل التخسفات والتكلسات والنضوح والعوارض التي قللت من كفاءتھا 
بنسبة عالیة ، وكانت سببا رئیسیا للتلوث عن طریق األختالط مع میاه 

) ، وبذلك یستخدم 2007صرف المجاري أو المیاه الجوفیة (كامل ومھدي،
عانون %) منھم ی16%) من السكان مصادر غیر آمنة لمیاه الشرب (20(

، فضال عن (IAU,2011)من المشاكل الیومیة للتجھیز عبر الشبكة
التأثیرات الناتجة عن التغیرات المناخیة المستمرة والتي جعلت العراق اكثر 
حساسیة للكوارث الطبیعیة وتحدیات المناخ ، ماادى إلى تأثیرات ملحوظة 

ع األسالة في نوعیة المیاه وتحدیا إضافیا لعملیات المعالجة في مشاری
(UNDP IRAQ ,2010) ومن ھذه التحدیات السیطرة على عملیات

والسیطرة على اعادة النمو الحث ومشاكل التكلسات في خطوط التوزیع 
.(Parker et al.,2001)المایكروبي 
لتكوین حامض CO2غاز نسبة من ضخ ب(Carbonation)وتعد عملیة 
Ca(OH)2الكالسیوم تباعھا بضخ ھیدروكسید اوH2CO3الكاربونیك 

CaCO3لتتفاعل مع حامض الكاربونیك منتجة كاربونات الكالسیوم 
تشجیع ترسیب كاربونات وpHلرفع قیمة Limeالشببضخ المتبوع 
Ontaric)بشكل طبقة رقیقة تبطن انابیب شبكة التوزیع الكالسیوم

Ministry of Environment,2009) والتي تم تطبیقھا في شھر
CO2بضخ غاز Recarbonation،  أو عملیة 2007انيالثتشرین 

وجعل pHلخفض قیمة H2CO3لوحدة وتكوین حامض الكاربونیك 
-Al-Mutaz & Al)ح بھیئة ذائبة غیر قابلة للترسیبباألمال

Ghunaimi,2001)والتي طبقت في بغرض السیطرة على التكلسات
في مدینة بغداد یاه أحد اھم الطرق المتبعة في اساالت الم2008حزیران 

للسیطرة على المشاكل والتحدیات التي تواجھھم بھدف تجھیز میاه شرب 
لذلك جاءت ھذه الدراسة التي .تتمیز بالصفات الصحیة والكمالیة للمستھلك

تھدف إلى معرفة تأثیر كلتا العملیتین المذكورتین على معدالت الخصائص 
جھزة ودورھا في السیطرة على الفیزیوكیمیائیة والمایكروبیة للمیاه الم

النوعیة في ظل المؤثرات الفصلیة وعوامل المناخ .

المواد وطرائق العمل
شھرا تم خاللھا  دراسة التغایرات في الخصائص 12امتدت الدراسة لمدة 

عینة میاه شرب من الحنفیات جمعت 168الفیزیوكیمیائیة و المایكروبیة لـ 
رصافة في مدینة بغداد للفترة من أحیاء سكنیة من جانب ال7من 

لدراسة التأثیرات الناتجة عن عملیات 30/9/2008ولغایة 1/10/2007
كأجراءآت سیطرة على اإلسالةھدتھا محطات شالمعالجة الطارئة التي 
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و Carbonationمتمثلة بعملیتي  نوعیة المیاه المجھزة للمواطنین  
Recarbonationبالمعدالت الشھریة ، وتم التعبیر عن النتائج

وتمثل (normal)والمعدالت العامة المسجلة بشكل اربع مجموعات شملت 
معدالت الخصائص المدروسة خارج تأثیر عملیات المعالجة والعواصف 

وتمثل معدالت الخصائص المدروسة تحت تأثیر عملیة (.car)الترابیة ، 
carbonation 2007الثانيالتي جرت في شھر (تشرین ، ((dusty)

وتمثل معدالت تلك الخصائص بتأثیر العواصف الترابیة التي تعرضت لھا 
وتمثل معدالت (.recar)، )2008تموز -المنطقة للفترة (مایس

التي جرت في recarbonationالخصائص قید الدراسة بتأثیر عملیة 
).2008( حزیران 

ة والمایكروبیة تم جمع نماذج المیاه ألغراض الفحوصات الفیزیوكیمیائی
وبواقع نموذجین شھریا ومكررین لكل نموذج ولمدة سنة ، واستعمل لھذا 

مل 250الغرض مجموعتین من القناني الزجاجیة ، المجموعة األولى سعة 
وھي مخصصة لجمع نماذج المیاه للفحوصات المایكروبیة ، وھي قناني 

الصودیوم مل من محلول ثایوسلفات0.2ذات سدادات محكمة تحتوي على 
(Sodium thiosulfate) لمعادلة تأثیر الكلور المتبقي 10بتركیز %

(AOAC,2005)م ولمدة 121، معقمة بوساطة الموصدة بدرجة حرارة
مل ذات 500دقیقة .اما المجموعة الثانیة فھي قناني زجاجیة سعة 30

غطاء محكم مغسولة بالصابون ثم بحامض الھایدروكلوریك المخفف ألزالة 
لترسبات من السطح الداخلي للقنینة ، ثم تم مجانستھا بالماء المقطر ثالث ا

مرات ألزالة أثر الحامض ، وھي مخصصة لجمع عینات المیاه ألغراض 
الفحوصات الفیزیوكیمیائیة ،جمعت عینات میاه الشرب من الحنفیات طبقا 

ت وذلك بتنظیف الحنفیة المختارة من أي تكلسا(ISO,2006)لما ورد في 
دقائق لتحریك 3- 2، ثم عقمت بوساطة لھب شمعة ، ثم تم فتح الحنفیة لمدة 

المیاه في األنابیب وضمان ان العینة المأخوذة لم تخضع لتأثیرات حراریة 
وتطھیریة ناتجة من بقاء المیاه في األنابیب ، بعد ذلك فتح غطاء القنینة 

خي الحذر لمنع أي قرب الحنفیة وملئت بعینة المیاه وغلقت بأحكام مع تو
تلوث قد یحصل ، ثم حفضت القناني في صندوق یحتوي على جریش الثلج 
، ونقلت العینات مباشرة الى المختبر ألجراء الفحوصات الالزمة خالل مدة 

ساعات منذ وقت جمع العینات بالنسبة للفحوصات المایكروبیة 6التتجاوز 
قد تم جمع وتحلیل عینات ساعة بالنسبة للفحوصات الكیمیائیة . ھذا و24و

میاه الشرب من المناطق المختلفة في وقت واحد لضمان ثبات بعض 
العوامل البیئیة المؤثرة في العینة .

:الفحوصات الفیزیوكیمیائیة
(APHA,2005)تم اجراء الفحوصات الفیزیوكیمیائیة بحسب ماورد في 

خدام جھاز تبأسTurbidityوشملت حساب قیم وتراكیز كل من العكارة 
Total Dissolvedو تراكیز المواد الصلبة الذائبة الكلیةالمعكار،
Solids(TDS)طبقا لما ورد في(HP Technical

Assistance,1999) بحسب المعادالت الریاضیة المعتمدة على قیمة
، كما تم تقدیر Electrical Conductivity(EC)التوصیلیة الكھربائیة
(AOAC,2005)بحسب الطریقة الواردة في pHني قیم األس الھیدروجی

ذو األلیكترود الزجاجي ، وتم قیاس تراكیز pH-meterباستخدام جھاز
، والعسرة Cl، والكلوریداتMg، والمغنیسیوم Caكل من الكالسیوم

بطریقة التسحیح بحسب ماورد في Total Hardness(TH)الكلیة
(APHA,2005) بعض المعادن الثقیلة مثل الحدید، كما تم قیاس تراكیز

Fe والرصاصPbعباوي في بحسب الطریقة الموصوفة)
بأستخدام جھاز المطیاف الذري اللھبي .   )1990وحسن،

الفحوصات المایكروبیة :
شملت الفحوصات المایكروبیة حساب كل من العدد الكلي للبكتیریا الھوائیة 

(Abtc) Aerobic bacterial total count والعدد الكلي لبكتیریا
pour plateبطریقة صب األطباقTotal Coliforms(TC)القولون

على التوالي MacConkey AgarوNutrient Agarبأستخدام وسط 
، اما  حساب أعداد بكتیریا القولون (APHA,2005)بحسب ما ورد في

ر فتم باستخدام طریقة العد األكثFSوالمسبحیات البرازیة FCالبرازیة 
باستخدام أوساط مرق (WHO,1985)طبقا لما ورد في (MPN)احتماال 

(EC Broth)ووسط MacConkey Brothالماكونكي  E.coli
Brothلبكتیریا القولون البرازیة ، ووسط  األزاید والدكستروز السائل

Azide Dextrose Broth للمسبحیات البرازیة ، كما تم حساب أعداد
بطریقة Pseudomonas aeruginosaزنجاریة بكتیریا الزائفة ال

Pseudomonas Isolation Agarصب باألطباق بأستخدام وسط 
واستخدام الفحوصات البایوكیمیائیة التشخیصیة بحسب ماورد في 

(APHA,2005) اضافة الى التحري عن وجود بكتیریا السالمونیال ،
Salmonella باستخدام الطریقة الواردة في(ISO,2002) والفحوصات

. وتم التعبیر عن (APHA,2005)البایوكیمیائیة الخاصة الواردة في 
Person’s، وتم حساب معامالت األرتباط لبیرسن النتائج بالمخططات 

Correlation Factorمج معالجة نابین العوامل المدروسة بأستخدام بر
.Excel 2007الجداول 

النتائج والمناقشة 
Turbidityالعكارة -1

بتسجیلھا ادنى )تشرین الثاني(اشتركت المعدالت الشھریة المسجلة في شھر 
التي شھدتھا محطات األسالة )(carbonationالمعدالت بتأثیر عملیة 

للسیطرة على تآكل األنابیب والتي تضمنت ضخ كمیات من الشب في أحد 
والذي لعب دورا ھاما في (Morin,2009 ; AWWA,1999)مراحلھا 

كاربونات الكالسیوم على السطح الداخلي ألنابیب شبكة التوزیع بترسی
(Ballantyne,2004) فضال عن دوره في عملیتي التلبید والتخثیر

(UNICEF,2008) ما أدى إلى انخفاض معدالت العكارة في أشھر
(car.)) 2.06مسجلةNTU( لتعاود بعدھا المعدالت االرتفاع باألتجاه ،

، اال (normal)) بالمعدل في اشھر 3.0NTUمسجلة (نحو اشھر الشتاء 
بسبب (dusty)انھا لم تتجاوز تلك المعدالت المسجلة في األشھر المغبرة 

Bates)الجفاف وقلة األمطار واألنجراف إلى مصادر المیاه السطحیة  et
al.,2008) 1(الشكل (

no
rm

al

ca
r.

du
st

y

re
ca

r.

0

1

2

3

4

5

6

normal

car.

dusty

recar.

تشرین   
األول

تشرین   
الثاني

كانون   
األول

كانون   
الثاني

شباط آذار نیسان مایس حزیران تموز آب أیلول

Tur. (NTU)

monthly

) 5.6NTUـ (فقد سجلت اعلى معدالت العكارة ب(dusty)، اما اشھر 
نتیجة لزیادة معدالت السقط وبفرق معنوي عالي عن باقي اشھر الدراسة 

الجاف إلى مصادر المیاه السطحیة بتأثیر العواصف الترابیة التي تعرضت 
لھا المنطقة بتأثیر المنخفض الجوي القادم من شبھ الجزیرة العربیة (الھیئة 

تتعلق ) ، فضال عن اسباب 2008العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي ،
بجودة عملیات الترسیب والترشیح في بعض مشاریع األسالة وعمر 

) 2007(الفتالوي ،المشروع ونوعیة میاه نھر دجلة في موقع المشروع 
) في شھر 4.8NTUلتشھد بعد ذلك المعدالت انخفاضا نسبیا مسجلة (

لمسجلة في ، اال انھا ظلت اعلى من تلك المعدالت ا(.recar)حزیران 
(car.). كون العملیة ال تتضمن مراحلھا اضافة الشب

(TDS)و المواد الصلبة الذائبة الكلیة (EC)التوصیلیة الكھربائیة -2
1123.2بـ ((.car)في TDSوECسجلت اعلى المعدالت العامة للـ 

s/Cm3µ) 718.8) وmg/l لكل من (EC وTDS على التوالي
خارج تأثیر عملیات المعالجة (normal)لمسجلة في مقارنة بالمعدالت ا

) 632.8mg/l) و (988.8s/Cm3µ(والعواصف الترابیة والمسجلة 

في (NTU)عدالت الشھریة والمعدالت العامة للعكارة ) الم1الشكل (
normal ،car. ،dusty ،recar. لنماذج میاه الشرب من

األحیاء السكنیة



) المعدالت الشھریة والمعدالت العامة للتوصیلیة الكھربائیة 2الشكل (
EC)s/Cm3µ في (normal ،car. ،dusty ،recar. لنماذج

حیاء السكنیةمیاه الشرب من األ

pH) المعدالت الشھریة والمعدالت العامة لرقم الھیدروجین 4الشكل (
لنماذج میاه الشرب من .normal ،car. ،dusty ،recarفي 

األحیاء السكنیة
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راكیز المواد الصلبة ) المعدالت الشھریة والمعدالت العامة لت3الشكل (
، normal ،car. ،dusty) في TDS)mg/lالذائبة الكلیة  

recar.لنماذج میاه الشرب من األحیاء السكنیة
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عن استخدام الشب ناتجاعلى التوالي والذي قد یكون TDSو ECلكل من 
في احد مراحل عملیات المعالجة والتي تطلق عند اذابتھا في الماء ایوني 

TDS) مؤدیة الى زیادة تراكیز 2007الفتالوي ،الكبریتات واأللمنیوم (
التي اظھرت النتائج EC(Kashype,2008)وبالتالي زیادة قیم 

) 3و 2(الشكلTDS(r =1)ارتباطھا ارتباطا معنویا موجبا مع تراكیز 

وظلت ھذه المعدالت اعلى نسبیا دون تسجیل فروقات معنویة عن تلك 
715.8) و(118.5s/Cm3µعند ((dusty)المعدالت المسجلة في 

mg/ لكل من (ECوtds على التوالي والتي لم تسجل فرقا معنویا واضحا
والذي قد یكون ناتجا عن استمرار (.recar)المعدالت المسجلة في عن 

تأثیر العواصف الترابیة وزیادة كمیة األمالح الداخلة الى جسم الماء بفعل 
ضمن عملیة CO2بأضافة pHالسقط الجاف وظروف انخفاض قیم 

recarbonation والذي یعمل على زیادة ایونات الكاربون السالبة التي
).2003تتحد مع ایونات العناصر الموجبة مكونا امالح متأینة (الحیدري،

pHرقم الھیدروجین -3
)وبفرق 6.95في شھر تشرین األول بـ (pHسجلت ادنى معدالت قیم 

، وقد (p = 0.000 ;p≤0.05)ر الدراسة معنوي عالي عن باقي اشھ

یعزى ذلك الى تحلل بعض النباتات المائیة والھائمات النباتیة والمواد 
CO2وانتاج غاز العضویة في مصادر المیاه السطحیة في اشھر الخریف 

) ، ثم اتجھت المعدالت بعد ذلك الى األرتفاع 2006الذائب (التمیمي،
اط والذي قد یكون قد نتج عن استخدام خاصة في شھري تشرین الثاني وشب

بشكل طبقة مبطنة CaCO3الجرعات األضافیة من الشب وترسیب 
ماادى الى carbonation(Kutty et al.,1992)لألنابیب بعملیة  
المسجل (normal)) مقارنة بـ 7.5مسجال ((.car)ارتفاع المعدل في 

) 4) (الشكل 7.2(

ف التي كانت في الغالب اشھر مغبرة ، فقد وباألتجاه نحو اشھر الصی
والذي قد یكون ناتجا عن تأثیر pHاظھرت النتائج ارتفاع معدالت قیم 

في الماء CaCO3العواصف الترابیة التي ادت الى زیادة تراكیز 
(AWWA,1996 ; Pedley et al.,2006))  7.63لتسجل بذلك (

الشھریة في ھذا الفصل ، اال ان المعدالت(dusty)بالمعدل العام في 
كجزء من CO2شھدت بعض األنخفاض في شھر (حزیران) بتأثیر ضخ 

للسیطرة على التكلسات الناتجة عن ترسیب recarbonationعملیة 
-Al)على السطح الداخلي ألنابیب الشبكة CaCO3الطبقات السمیكة من 

Mutaz & Al- Ghunaimi ,2001) وذلك بخفض معدالتpH وجعل
HCO3ح الكالسیوم بشكل ذائب غیر قابل للترسیب امال

)AWWA,1999;، 7.45) لتسجل بذلك معدل (2003الحیدري. (

الكلوریدات -4
اشتركت المعدالت الشھریة لتراكیز الكلوریدات المسجلة في شھر تشرین 

عن تلك (p = 0.000 ; p≤0.05)الثاني بارتفاعھا وبفرق معنوي عالي 
والذي قد یكون ناتجا )5( الشكل ة في شھر تشرین األول المعدالت المسجل

في carbonationعن استعمال الكمیات األضافیة من الشب في عملیة الـ 
حملة الصیانة األولى سابقة الذكر ما أدى الى ارتفاع تراكیز الكلوریدات 

) مسجلة بذلك 2007الفتالوي،;1988بوصفھا شوائب مع الشب (محمد،
)115.4mg/l( للـ(car.)) 96.4مقابلmg/l في أشھر ((normal)

بفعل األمطار واألنجراف من األراضي المجاورة لمجرى النھر التي تشكل 
.(WHO,2003)مصدرا رئیسیا للكلوریدات 

وباألتجاه نحو اشھر الصیف اخذت المعدالت باألرتفاع بتأثیر العواصف 
Parker et al.,2001)الترابیة التي شھدتھا المنطقة وكثافتھا  ;

Wagenent et al.,2005)) 116.9لتسجل بذلك معدلmg/l في (
(dusty)لتستمر بعد ذلك بمستویاتھا المرتفعة مسجلة اعلى المعدالت بـ ،

)123.5mg/l( في اشھر(recar.) حیث لم یكن للعملیة تأثیر على
التراكیز 
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) المعدالت الشھریة والمعدالت العامة لتراكیز للكلوریدات 5الشكل (
(mg/l) فيnormal ،car. ،dusty ،recar. لنماذج میاه

الشرب من األحیاء السكنیة

) المعدالت الشھریة والمعدالت العامة لتراكیز 6الشكل (
.normal ،car. ،dusty ،recarي ف(mg/l)الكالسیوم

لنماذج میاه الشرب من األحیاء السكنیة
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) المعدالت الشھریة والمعدالت العامة لتراكیز المغنیسیوم 7الشكل (
(mg/l) فيnormal ،car. ،dusty ،recar. لنماذج میاه

الشرب من األحیاء السكنیة
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) المعدالت الشھریة والمعدالت العامة لتراكیز العسرة 8الشكل (
لنماذج .normal ،car. ،dusty ،recarفي (mg/l)الكلیة 

میاه الشرب من األحیاء السكنیة

THوالعسرة الكلیة Mgوالمغنیسیوم Caسیوم الكال-5
) یتبین ارتفاع المعدالت الشھریة لتراكیز 8)(7)(6بمالحظة األشكال (

نتیجة carbonationالكالسیوم في شھر تشرین الثاني بتأثیر عملیة 
لكل من (.car)ما ادى إلى ارتفاع المعدالت المسجلة في CaCO3لتكوین

CaوTHباطا معنویا موجبا مع تراكیز الكالسیوم التي ارتبطت ارت(r=
على التوالي ، THو Ca) لكل من 442.5mg/lو 100.4مسجلة ((1

)، أظھرت بعدھا 46.5mg/l(التي سجلت Mgبینما لم تتأثر تراكیز 
، Ca ،Mgالمعدالت الشھریة بعض األرتفاع النسبي لتراكیز كل من 

THمطار الجاریة فوق سطح األرض في اشھر الشتاء نتیجة لتأثیر األ
Skipton et)وزیادة التصریف من األراضي المجاورة لمصادر المیاه

al.,2004) وانخفاض معدالتpH التي ساعدت على ذوبان
المعدالت الشھریة نحو األنخفاض ثم اتجھت .(Halbisen,2003)األمالح

عود ذلك فرق معنوي عالي عن تلك المعدالت المسجلة في اشھر الشتاء ویوب
إلى مقدار التصریف الطبیعي والصناعي والمدني والترسیب إلى المیاه 
السطحیة ، فضال عن مقدار األمتزاز الحیاتي ألیون المغنیسیوم من قبل 

وتركیز pHوالمعتمد على مواصفات المیاه من درجة حرارة و النباتات 
مة ، اال ان المعدالت العا(Koc et al.,2008)األوكسجین الذائب 
(.car)ظلت اقل من تلك المسجلة في (normal)المسجلة في اشھر 

) لكل من 381mg/l، 38.8، 88.5(وبفروقات معنویة عالیة والمسجلة 
Ca ،Mg ،TH على التوالي ، ثم اظھرت المعدالت العامة لتراكیزCa

) بالمعدل 107.2mg/lتموز) مسجلة (-ارتفاعا في الفترة مابین (مایس
والذي (normal)مرتفعة بذلك عن المعدالت المسجلة في (dusty)في 

قد یعود إلى تأثیرات العواصف الترابیة التي تعرضت لھا المنطقة في تلك 
أحد المكونات الرئیسیة للجزیئات التربیة CaCO3الفترة والذي یعد 

-Al)المحمولة بوساطتھا بحسب ما جاء في  Dabas et al.,2010)
اتجا عن مرور العاصفة عبر المنطقة الغربیة من العراق والذي قد یكون ن

، حیث اوضح المصدر المذكور CaCO3ذات الطبیعة الغرینیة الغنیة بـ 
ان التحلیل النسیجي لحجوم الدقائق المحمولة بالعاصفة المذكورة بأنھا غرین 

Mg%) وھذا مایفسر األنخفاض النسبي لتراكیز 75بنسبة (طیني رملي 
) ألسباب تتعلق بالتركیب المعدني 31.3mg/lمسجال ((dusty)في 

للدقائق التربیة المحمولة ومصدرھا، ھذا ولم تظھر عملیة 
(recarbonation) تأثیرا واضحا على المعدالت المسجلة لكل منCa ،

Mg ،TH) 30.3،399، 109.7والمسجلةmg/l على التوالي (
ھر حزیران .شألستمرار تأثیر العواصف في 
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Fe) المعدالت الشھریة والمعدالت العامة لتراكیز الحدید 9الشكل (
(mg/l) فيnormal ،car. ،dusty ،recar. لنماذج میاه

نیةالشرب من األحیاء السك

) المعدالت الشھریة والمعدالت العامة لتراكیزالرصاص 10الشكل (
Pb(mg/l) فيnormal ،car. ،dusty ،recar. لنماذج

میاه الشرب من األحیاء السكنیة
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) المعدالت الشھریة والمعدالت العامة للعدد الكلي 11الشكل (
، .normal ،carفي Abtc(CFU/ml)للبكتیریا الھوائیة 

dusty ،recar.لنماذج میاه الشرب من األحیاء السكنیة

Pbوالرصاص Feالحدید -6
في Feدورا واضحا في خفض تراكیز Carbonationكان لعملیة الـ 

-pH(Al-Mutaz & Alشھر تشرین الثاني نتیجة ألرتفاع قیم 
Ghunaimi,2001) وترسیبCaCO3 الناتج عن سلسلة تفاعالت غاز

CO2مع الماء وCa(OH)2(Ontarioic Ministry of
environ,2009) والترسیب باستخدام الشب(Ballantyne,2004)

بعد ان كانت تسجل (.car)) في 0.113mg/l(لتسجل بذلك المعدالت 
)0.183mg/l) 0.146) في تشرین األول و بمعدلmg/l في (

(normal) خارج حدود عملیات المعالجة والعواصف الترابیة بتأثیر
كمیات اضافیة  إلى مصادر المیاه تساقط األمطار وغسل التربة ودخول 

ودرجات الحرارة في زیادة ذائبیة pHالسطحیة ومساعدة عوامل انخفاض 
)9(الشكل (Kashype.2008)المعادن في المیاه 

وعلى العكس من ذلك فقد ارتفعت معدالت تراكیز الرصاص بتأثیر عملیة
carbonation)) 0.02) لتسجلmg/l( في(car.)) 0.01مقابلmg/l

والذي قد یكون ناتجا عن ارتفاع تراكیز الكلوریدات التي (normal)) في 
Washington State)(r =1)تعد عامال حاتا للرصاص

Development of Health,2006) وارتفاع قیم،(r =1) EC
(Ripp,2000) أو نتیجة لطول مدة احتفاظ األنابیب بالمیاه ،

(DC WASHA,2003)طلبت حملة الصیانة المذكورة قطع تیار حیث ت
Feثم اتجھت معدالت الـ .)10ساعة)(الشكل 24المیاه علر الشبكة لمدة (

نحو األنخفاض في اشھر الصیف نتیجة لترسیب الكمیات األضافیة Pbو
والناتجین عن تأثیر العواصف pHالمدعومة بارتفاع قیم CaCO3من 

Fe) لكل من 0.003mg/lو 0.062) مسجلة (2010الترابیة (رزوقي،
دور في (recarbonation)على التوالي ، ھذا ولم یظھر لعملیة Pbو 

والذي قد pHالتأثیر على انخفاض التراكیز على الرغم من انخفاض قیم 
و 0.030یعود ألستمرار تأثیر العواصف الترابیة لتسجل بذلك المعدالت (

0.000mg/l لكل من (FeوPbي . على التوال

Abtcالعدد الكلي للبكتیریا الھوائیة -7
انخفاضا ملحوظا في شھر تشرین الثاني Abtcاظھرت معدالت اعداد 

(.car)) في 13CFU/mlمسجلة ((carbonation)بتأثیر عملیة
والذي قد یعود إلى اسباب (normal)) في اشھر 41CFU/mlمقابل (

لشب في احد مراحل عملیة تتعلق بأستخدام الجرع األضافیة من ا
(carbonation)یلعب دورا ھاما في القضاء على نسبة عالیة من والذي

، فضال عن (CRC,2008 ; UNICEF,2008)الحمولة المایكروبیة 
اسباب تتعلق بأرتفاع تراكیز الكلوریدات والتي اظھرت نتائج التحلیل 

لبا مع تراكیز ارتباطا معنویا ساAbtcاألحصائي ارتباط معدالت اعداد 
= r)الكلوریدات  )11(الشكل (1-

، وباألتجاه نحو اشھر الصیف ارتفعت المعدالت لتسجل اعلى مستویاتھا في 
) والذي قد یعود إلى 201CFU/mlوبمعدل ((dusty)األشھر المغبرة 

، pHعوامل مالئمة درجات الحرارة وارتفاع تراكیز المواد المغذیة و 
ط البكتیریا مع الموجبة والتي ساعدت في ربواألیوناتومعدالت العكارة

Pedely et al.,2006)المواد العالقة جزیئات  ; AWWA,2007)
التي لعبت دورا ھاما في توفیر الحمایة والمأوى للبكتیریا وتقلیل تأثیر 

، حیث (Francisque et al.,2007)الكلور المستخدم في التطھیر 
ارتباطا معنویا pHمن معدالت العكارة و اظھرت النتائج ارتباط كل 

0.76)، حیث سجلت قیم معامل األرتباط Abtcموجبا مع  معدالت اعداد 
Abtcسبب انخفاض معدالت اعداد على التوالي ، وھذا ما یفسر (0.78 ;

(recarbonation)بعملیة pHفي شھر حزیران بتأثیر انخفاض قبم 
).27CFU/ml((.recar)لتسجل بذلك معدالت األعداد في 

FCوالقولون البرازیة TCبكتیریا القولون -8
دورا واضحا في (recarbonation)و(carbonation)كان لعملیتي 
، ففي شھر تشرین الثاني لم یسجل كال النوعین FCو TCخفض اعداد 

، Abtcأي تواجد لھما والذي قد جاء لذات األسباب التي ذكرت سابقا مع 
بشكل طبقة CaCO3الجرعات األضافیة من الشب وترسیب فاستخدام

رقیقة مبطنة لألنابیب لعبت دورا مھما في منع وصول األوكسجین والمواد 
المغذیة للمجتمع المایكروبي المبطن لألنابیب وبالتالي القضاء علیھا ، فضال
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) المعدالت الشھریة والمعدالت العامة ألعداد بكتیریا 12الشكل (
، normal ،car. ،dustyفي TC(CFU/ml)القولون 

recar.لنماذج میاه الشرب من األحیاء السكنیة

عامة ألعداد بكتیریا ) المعدالت الشھریة والمعدالت ال13الشكل (
، .normal ،carفي FC(CFU/ml)القولون البرازیة 

dusty ،recar.لنماذج میاه الشرب من األحیاء السكنیة

no
rm

al

ca
r.

du
st

y

re
ca

r.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

FC (CFU/ml)

normal

carbonation

ds

recar.

تشرین   
األول

تشرین   
الثاني

كانون   
األول

كانون   
الثاني

شباط آذار نیسان مایس حزیران تموز آب أیلول

monthly

no
rm

al

ca
r.

du
st

y

re
ca

r.

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

1.2
1.4
1.6
1.8
2

FS (CFU/ml)

normal

carbonation

ds

recar.

تشرین   
األول

تشرین   
الثاني

كانون   
األول

كانون   
الثاني

شباط آذار نیسان مایس حزیران تموز آب أیلول

monthly

) المعدالت الشھریة والمعدالت العامة ألعداد بكتیریا 14الشكل (
، .normal ،carفي FS(CFU/ml)المسبحیات البرازیة 

dusty ،recar.میاه الشرب من األحیاء السكنیةلنماذج

) المعدالت الشھریة والمعدالت العامة ألعداد بكتیریا 15الشكل (
P.aeruginosa(CFU/ml) فيnormal ،car. ،dusty

 ،recar.لنماذج میاه الشرب من األحیاء السكنیة

حیث اظھرت نتائج عن اسباب تتعلق بارتفاع معدالت تراكیز الكلوریدات 
یل األحصائي وجود ارتباط سالب عالي المعنویة بین تراكیز التحل

12) (الشكل FC)r =-0.81و TCالكلوریدات ومعدالت اعداد كل من 
;13(

TCفقد انخفضت معدالت اعداد (.recar)كذلك الحال مع المعدالت في 
بـ (dusty)) بعد ان سجلت اعلى معدالتھا في 3CFU/mlلتسجل (

)117CFU/ml اما بالنسبة لـ ، (FC فلم یسجل أي تواجد لھا في
(recar.) في بعد ان سجلت اعلى معدالت لھا(dusty))3بـCFU/ml (

CO2بتأثیر ضخ غاز pHوالذي جاء نتیجة األنخفاض المفاجئ في قیم 
) لكل من r =0.83 ،0.82(الذي ارتبطت بھ المعدالت ارتباطا موجبا 

TC وFCوالي .على الت

FSالمسبحیات البرازیة -9
سجل شھر تموز اعلى المعدالت الشھریة للمسبحسات البرازیة ، بذلك تعد 

) وبفرق 1.72CFU/mlھي األعلى ((dusty)المعدالت المسجلة في 
، ویعود ذلك لذات األسباب التي (p=0.000 ; p≤0.05)معنوي عال 

عملیتي كما توضح جلیا دور ، FCوTCذكرت سابقا مع 

(carbonation)و(recarbonation) ، في خفض معدالت األعداد
0.094أي تواجد لھا مقابل ((.recar)و(.car)حیث لم یسجل 

CFU/ml ویعود ذلك ألسباب تتعلق بترسیب 14) (الشكل ، (CaCO3
مشكال طبقة منعت تماس األوكسجین الذائب في الماء مع المجتمع 

یز الكلوریدات التي ارتبطت معھ معدالت اعداد المایكروبي وارتفاع تراك
FS ارتباطا معنویا سالبا(r= pH، او نتیجة ألنخفاض قیم (0.81-

التي ارتبطت مع معدالت األعداد ارتباطا (recarbonation)بعملیة 
.(r=0.83)معنویا موجبا 

Pseudomonas aeruginosaبكتیریا السیدومونس - 10
من ءجزPseudomonas aeruginosaدومونس تعد بكتیریا السی

في األنسان والحیوان ، وطبقا لـ normal floraالفلورا الطبیعیة 
(Hunter,1993) فأنھا التشكل خطرا على األشخاص األصحاء اال انھا

تسبب المشاكل الصحیة لألشخاص المصابین بضعف جھاز المناعة ، 
للظروف البیئیة المختلفة ، وتكمن اھمیتھا في انتشارھا الواسع وتحملھا

تستطیع العیش في التربة والمستنقعات واحیانا في میاه الشرب والماء 
شھر تموز اعلى معدالت . سجل(Mena & Gerba,2009)المقطر 

ھي األعلى (dusty)األعداد لتكون بذلك المعدالت المسجلة في 
)15) (الشكل0.76CFU/mlبـ(
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تتعلق بمالءمة درجات الحرارة  والظروف البیئیة ویعود ذلك الى اسباب قد 
والعكارة بتأثیر العواصف pHللنمو والنشاط المایكروبي كأرتفاع قیم 

الترابیة والتي قد تكون ھي األخرى مصدرا جیدا لھذا النوع من البكتیریا 
Al-Dabas)فقد اوضح  et al.,2010) ان بكتیریاPseudomonas

من البكتیریا المعزولة من الدقائق الغباریة %2.7كانت تشكل مانسبتھ 
المحمولة بالعاصفة الترابیة التي تعرضت لھا المنطقة آنذاك ، فضال عن 
اسباب قد تتعلق بحدوث خلل في انابیب شبكة التوزیع مثل التكسرات 
واألختالط مع السوائل المحیطة باألنابیب ومشاكل الحت الناتجة عن مرور 

&Wingender)كة التوزیع الماء خالل انابیب شب Flemming,2004)
(normal)لي تواجد لھا في P.aeruginosaبینما لم تظھر بكتیریا 

التي نجحت في القضاء على ھذا النوع (.recar)كذلك الحال مع (.car)و
حیث اظھرت النتائج ، FCوTCمع لذات األسباب التي ذكرت سابقا

ارتباطا موجبا عالي المعنویة مع ارتباط معدالت اعداد ھذه البكتیریا 
.(r=0.53)و العكارة pH(r= 0.93)معدالت 

األستنتاجات 
المطبقة في Recarbonationو Carbonationكان لعملیتي -1

اساالت المیاه تأثیرا واضحا في الخصائص الفیزیوكیمیائیة والمایكروبیة 
لنماذج میاه الشرب من األحیاء السكنیة 

في خفض معدالت العكارة وتراكیز carbonationلیة نجحت عم-2
الحدید و معدالت الخصائص المایكروبیة قید الدراسة ، بینما عملت على 

و الكلوریدات ، بینما لم تنجح في TDSوECو pHرفع قیم وتراكیز 
الرصاص نتیجة ألرتفاع تراكیز الكلوریدات أو خفض معدالت تراكیز 
ب بالمیاهطول مدة احتفاض األنابی

معدالت ىدورا مھما في السیطرة علrecarbonationكان لعملیة -3
pH. وخفض معدالت اعداد الخصائص المایكروبیة كافة
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