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Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the quality of wastewater 

running through Al-Kharrazie, a seasonal rain water valley in Mosul city 

which considered now as a sewerage channel discharging their influents 

into Tigris river at Al-Ghabat region.  

           Physical, chemical and biological testes were run to evaluate its 

discharges quality, the results revealed high pollution loads, reflects by 

BOD5،TDS، PO4 and NO3 which reached to (120,572,2.352 and2.319) 

mg\L respectively. Also, it shows that high total plate count TPC, 

F.coliformaandBEsherishiaBcolirreaching(1071*105cell\ml,110*105and

110*105cell\100ml)respectively.Phytoremediation was going on passing 

through the valley to certain extent, reflected by the   drop in the main 

pollutant parameters of BOD5, PO4, NO3,TPC,F.coliform and E. coli  by 

(57, 19, 11, 89, 93, 93)%Grespectively.                                                        
 الخالصة

تممم اسا مممة  وعيمممة الاضممملم السممما لة لطيممماو مااا اليممرالا معمممو مممم  الوا مممان ال  يعيمممة  ممم   
ايماس  مةظية م صم   م  م ماس مم رمامام ميماو الطيماسا ألمديظة الطوصل لظقل مياو السيول ماأل

مقمممد يجر مممل لمممت الاحوصمممام الايم ا يمممة مالويطيا يمممة مال ايولوجيمممة  ، ممم  مظ قمممة ال ا مممام  همممر اجلمممة
عممرع علممع  وعيممة ميمماو المموااا، ميئمماسم الظتمما ر الممع استامماا تراثيممم الطلو ممام الطتط لممة  الحطممل للت

مالمم ا غلممل يعلممع معممدل  NO3مالظتممرام  PO4مييو ممام الاو مماام  TDSمالممم     BOD5العضمموا 
، ك لك استااا يعداا يالة التلمو  ( علع التوال 0-لتر .مل م 2.309م 2.352م 572م 021) لها

5×1071مالتممم  مصممملل المممع ) E.coliم  F.Coliformم TPCوج  الطتط لمممة  المممم ال ةتر ولممم
10 

5×110م 0-مممل0خليمة. 
5×110م  0-مممل011 خليممة. 10

( علممع التمموال  مممم  0-مممل 100 خليمة. 10
 الظسمم ية لمم عم الطلو مماملالممة اإلذلممك  قممد كممان للظ اتممام الطا يممة الظاميممة  مم  المموااا امسا  مهطمما   مم  

 مييو ممام الاو مماام مالظتممرام  BOD5اتيممة ايممل مصمملل  سمم ة اإللالممة لوممل ممم   عطليممام التقظيممة ال 

mailto:alsaffawia@yahoo.com*
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علمممممممع  % ( 93 ،93 ،89 ،00 ،09 ،57) المممممممع E.coli الممممممممم  F.colifrom الممممممممم TPCمالمممممممم 
 .التوال 

ـــة : التظقيمممة ال اتيمممة لطيممماو الاضممملم، تلمممو  ميممماو الاضممملم،  وعيمممة ميممماو مااا الكلســـات السفتا ي
 اليرالا. 
     Introductionالسقدمة :

حل مشممةلة التلممو  ال ينمم  ممم  القضمما ا األث ممر اسا ممية  مم  العممالم م رضممل التعامممل يضمم 
معها  يد ة مااتلل مةا ة مرموقة     لم االعتطاممام العالطيمة لطما لهم و الطشمةلة مم  علقمة مم  

ساعيممة مجمموا اإل سممان مت مموسو ماقتصممااو، مسرممم الت مموس العطرا مم  مل ممااة عممدا السممةان ماأل شمم ة الم 
 ممم  العمممراا  م هممما لمممم ت لمممل المممع الطسممتوو الممم ا مصممملل اليمممت المممدمل الطتقدممممة مان ريممما  مالتظطو ممة 

ممحدما ة الضوا ط ال ينية لوا ة األ ش ة قد خلال مم  مسا هما مشماثل غينيمة متسماسعة  يشمع مم  
جل ع و الطشاثل مبيد ة عالية م  يالغد م  تسليط الضوس علع مصولها الع ادما ارجة، ل لك 

  .[1]مواجهة مشاثل التلو  مالحد مظها

       [2] علمممع  وعيمممة ميممماو الاضممملم مظهممما اسا مممةالعديمممد مممم  الدسا مممام يجر مممل  ممم  العمممراا  
التلممو  الممع تمايممد مشممةلة  يئمماسماجلممة مالتمم   لعممدا ممم  الط رماممام الطد يممة الطصممر ة الممع  هممر

و مصم  مااا الطيم [3]  مةاس الك كم   ,    هر اجلمة اوس( و مجي  مالار )الظتمالط   ام  العضوا 
)الظتمموجي   ضمما  الممع استامماا قمميم الحطممل العضمموا مالط مم  ام ي يئمماسممالتمم   هممر اجلممة  مم  عةمما  

ال قيلمممة مالصمممل ة مممم  ميممماو الصمممرع  ممم   مممرم قسمممم مممم  الاضممملم  للتيممماملام تييمممة ( او ممماوسمال
 يئمماسممالتمم  وصممل ميمماسا مديظممة الطلظوعيممة ميمماو  تت مم  اسا مم [4] ضمما  يممما يثممدو معمم ا  ،الصممح 

المع  همر اجلمة اام  م  الاضملم السما لة الط رمامة مايو مام الاو م BOD5 مالالع استااا تركيم 
ل ةتر ممما لالعممدا الولمم   ستاممااا  ضممل عمم , علممع التمموال  0-. لتممرمل ممم (10.2-1136) مالتمم  غل ممل

10× 54)  مبةتر ا القولون ال رال ة لت لل
10×67 ) م 0-مل 1 خلية.( 5

5
طا ، م0-لم100 .( خلية 

 م     اسا متها لطيماو  ضملم مااا المدا ايل  م [5]ئماسم ي ثطما ،  يؤ ر  ل ا  علع الظظام ال ين 
مجي  ر )الظتممالطمم ا  ماستامماا الحطممل العضمموا مالط مم  ام يي  االمكسممالممع ا عممدام مديظممة الطوصممل 

اليضمر ممظهما) مطا  يؤاا الع تشيي   طو الها طام الظ اتية ممم  ضمطظها ال حالم   اوس( و مالا
 همر ل  التم ير السل   علمع ميماو مبالتا ضل ع  الظ اتام الراقية ممظها القص  مال راا  (الطمسقة

ئماسم المع استاماا كمل ممم  ي قمد  وعيمة ميماو ميماسا مصمم  قمرو  مراا عم   [6], يمما اسا مةاجلمة
تطاليممة مجمموا اا مطمما  ع مم  المميل  علممع  E. coli ةتر مما مبةتر مما القولممون ال رال ممةالعممدا الولمم  لل

عم   ق مة االلتقماس م( 100عظمد الطوقم  الم ا ي عمد ) عمدااعاالطس  ام الطرضية ك لك مجد استاماا ي 
؛ اذ مصملل اعمدااعا قماسع   ق ة االلتم(  300غظهر اجلة مال ا  ستطر اتع الطوق  ال ا ي عد )

10×11)الممع 
10× 93م 0-مممل .خليممة 6

10×93م  3
ا يؤكممد علممع التمموال  مطمم (0-مممل100 .خليممة 3
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مااا  لطياو ميرو [7]  اسا ت ئاسم كطا ي ،ف مياو الطياسا الع الظهر ير ماضح لتصر مجوا تم
 غل مملمالتمم   لل ةتر مما مالعممدا الولمم  BOD5  ماعمموا الممع استامماا كممل ممم  التوصمميل الوهربمما   مالمم

(1292 uS/cm  10×29 م 0-. لتمرمل مم 473م
4
ملمواع مم  عم و علمع التموال  ( 0-ممل 1.خليمة  

ملطسا ة ساض  المساعية    مياو الوااا عظد مرمسعا    األ من تراثيم الطلو ام ا ياضل  سا ةالد
علممع التمموال  ( %94م  84الولمم  لل ةتر مما الممع )مالعممدا   BOD5ملممة للمماللالتصممل  سمم ة اثممم(  20)

للاضممملم السممما لة الط رمامممة مممم  مستشمممايام  [8] لك اسا مممةكممم  ،ال اتيمممة سممم   عطليمممام التقظيمممة 
 مئمماسم الممع استامماا تركيممم المميم ريممر م ائممرة الممع  هممر اجلممة  قممد يالطوصممل  صمموسة م ائممرة  مديظممة

BOD5 عمداا , علمع التموال  مم  استاماا ا 0-. لتمر مممل( 22.6م  119اذ مصلل المع ) ؛مالاو اام
10×460 ةتر مممما القولممممون ال رال ممممة لتصممممل الممممع )

متشممممييو مجمممموا العديممممد ممممم   0-مممممل 1.خليممممة( 4
 Staphم    Aeromonas  hydrophila م .Salmonell ssp مملالطسمم  ام الطرضممية م

Saprophyticus   Psedomonas ssp مKlebsiella spp  م مريرعمممما ممممم  الطسمممم  ام
 اإل سمانعلمع  مل ا  مبالتمال   ميؤ ر    مياو  هر اجلة مع ا غدمسو  يؤاا الع ا تشاسعا  الطرضية 

 .خرو ماألاياس األ
مبمدمن يا معاملمة لهما تمم يرام ال تحطمد عق اعما سا الطا يمة المع الطمواان  رم الطياو الطلو ة 

جمماسم الللمممة لطعاليممة عمم و الط رماممام ق ممل مصممولها الممع الظهممر معليممت  اإلجممراساملممم تتيمم   اذا
 .السل ية علع  هر اجلةراتت يع و الدسا ة غهدع تحديد  وعية مياو مااا اليرالا متقدير تم 

 Material & Methodsالسهاد وطرائق العسل : 

م مماس ممم  السمميول ماألالطوصممل لظقممل ميمماو  مم  مديظممة ممم  الوا ممان ال  يعيممة مااا اليممرالا 
ييمة للتو م  , م تليص      همر اجلمة عظمد مظ قمة ال ا ماممظا ق ا  الحد اس مجامعة الطوصل 

الواماسام م  الحمد اس لحم  ميماو الطيماسا مم رمامام م ماس العطرا    قمد ت يمر ميمراو ليظقمل ميماو األ
را ة  يظوو ليص      همر اجلمة عظمد را مة  يظموو قمر   ح  الشر ة  م امعة الطوصل مرمسا  مج

 (0- ماعة.3م 4029)دل تصمر ات المع اذ  صمل معمئطال مديظة الطوصمل ميط  السدير السياا  
، اممما ميممراو القممد م  تصمملت ميمماو ميمماسا امم  الشممر ة مالطهظد ممي  ليصمم   مم   هممر اليوصممر [9]

 . عظد مديظة االلعا 
ام  الحمد اس لحمي  غتمداسا  مم  الطا ية مم  ميماو الموااا ا( مواق  ليط  العيظام 6)تم تحديد 

مل   ئممهر ايلممول مل ا مممة ئممهر كممما ون األمصممولت الممع الظهمممر مبطعممدل  طمموذجي  ئمممهر ا  اغتممداسا  مممم
 مم  جطمم  متحليممل ات عممل ال ممرا القيا ممية العالطيممة مقممد ، (0 مم  الطي ممط )موضممح م كطمما  2012

ك الهيمدسمجيظ   طحمراس ل  قم  ماألذا تمم قيماك كمل مم  اسجمة امراسة الطيماو ا؛ [10]ياو عيظام الط
ثطما تمم تقمدير ( 4,7,9مظظطمة للدالمة الحامضمية ) عد معايرة اليهال  طحاليمل  pH meter يهال 

مالطت لممم  الحيممموا ( .Azide Modification Mاالمكسممميي  الطممم ا   ممم  الطممماس   ر قمممة )
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, متقمممدير القاعد مممة الوليمممة ا مممام5 ملطمممدة  م   25للعيظمممام عظمممد  مطيح مممالت( BOD5لألمكسممميي  )
, كطا تم تقدير كل م  MOاليل  غوجوا( N 0.02مال يةاسبو ام  الطعايرة م  اامم الو ر تيك )

 Na2DTA 0.02N الطعايرة م  محلول سيوم ية معسرت  الوالسيوم مالط ظالعسرة الول

 
 .Turbidimeteric   m  مالو ر تمام   ر قمة ,Mhor الولوس مدام   ر قمة مايو مام القيا م ، 
  مالاو مماام   ر قممة  Altraviolat spectrophotometer screeningة  ر قمممالظتممرام 

StannusChlorid M. ممتيدام جهممال  ا UV-Spectrophotometer   يممما ، ا مما   الصممظ 
 ا ممتيدام م مممط ( TPCاسمما  العممدا الولممم  لل ةتر مما ) قمممد تممم  الظسمم ة للاحوصممام ال ةتر ولوجيممة 

(Nutrient agar)  الطتعمممداة  األ اغيممم   ر قمممة مبةتر ممما القولمممون ال رال مممةMutiple Tube 

Method،  األث مممرمالعمممدا (  ااتطممماالMPN) كممم لك تشمممييو  عمممم اال مممواا ال ةتير مممة السممما دة ،
 . API 20  [11] ات اا  ظام 

 Results & Dissectionsالشتائج والسشاقذة : 
 Temp.C° .درجة الحرارة:8

ميمماو مااا اليممرالا  مممن اسجممة اممراسة ( 1)( مالشممةل 1تشممير الظتمما ر الط يظممة  مم  اليممدمل )
, مان ع االممة الطظممات م تممرة جطمم  العيظممامعلمم عتطممد معمم ا االخممتلع ( م   24-11تراماممل ممما غممي  )

   لل خاصة حالحية    عطليام الت تقليل  شاط الوا ظاماال يااض غدسجام الحراسة  يؤاا الع 
غيظطا استااا اسجة الحراسة  ,[7] صل الشتاس  تيية ال يااض  شاط األ م طام مالعطليام اال ضية

ل مااة ا متهلا االمكسميي    يؤاا الع ل ااة  شاط الوا ظمام الدقيقمة مالعطليمام اال ضمية مبالتمال 
 يؤاا الع ا يااض تركيم  عضو ة ال ا  ة مطا الط ا     الطاس لعطليام التحلل ميثسدة الطواا ال
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 : مدو  تا ر تحليل الاضلم السا لة لوااا اليرالا )م م/ لتر(.( 1) جدمل 
 الطوق 

 الصاام
0 2 3 4 5 6 

Max. - min. Max. - min. Max.- min Max-min. Max-   min. Max.- min. 
Temp.C° 24  -  15 24 -12 22 - 13 22 – 11 25 – 13 23 -12 

pH 7.5- 6.1 7.3 - 6.3 7.3  - 61 8.0 - 6.6 7.2 - 6.3 7.4 - 6.6 
TDS. 680-342 765-395 757 - 426 810- 303 876- 493 757-482 
DO. 5.6 -2.4 6.8 - 1.2 6.6 - 0.56 7.9 -1.6 2.2 - 0.0 2.4 - 0.4 

BOD5 174-43 106 - 32 90 - 16 112 – 16 163- 4.8 90  -5.2 
T.AIK 212 -148 280 - 120 280 -106 244 – 82 244 – 108 280- 124 

T.H 300- 216 388- 180 400 - 204 436 -156 420 – 228 412-268 
Ca.H 212 – 128 264 - 56 316 - 120 296 – 80 256 -112 268 – 64 

Mg. H 108 – 56 248 - 64 168 - 84 152 – 76 168- 80 204- 84 
Cl

- 50 – 26 44 - 14 44 - 14 50 – 8 50 -18 44 – 28 
SO4

= 332 – 35 272 - 78 279 - 74 291- 60 266 – 51 301- 46 
PO4

-3 
4.12-1.20 2.22-0.17 2.52-0.35 5.48-1.10 3.72-0.12 5.48-1.31 

NO3 3.27-1.06 3.52-0.64 5.87 - 0.63 3.32-0.34 3.90-0.76 4.98 - 0.73 
F.col.** 110 - 1.5

 
110 -1.5

 
11-2.1

 
24

5
-0.3

 
11.0-0.70

 
15.0-0.30

 

E.coli** 110-1.5 110-1.5 11-2.1 24-0.3 11.0-0.70 15.0-0.30 
TPC* 560-2.4 1071-10.5 22.4-4.9 824-22 666-2.00 631-5.0 

 ./مل015×مل     *خلية 011خلية/015×**  
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Temp. c° TDS mg/ll

 .لطياو مااا اليرالا  (0-لتر.مل م) ماألملم ال ا  ة °م ( معدل اسجام الحراسة0ئةل )      
 .[12]   الطاس متركيم الطواا العضو ة ال ا  ةراسة حتركيم االمكسيي  ال ا  عتطد علع اسجة ال
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 :TDS .السهاد الرلبة الذائبة7
للطممواا ال ا  ممة الصممل ة تممم ير  ممل   علممع  طممو م شمماط األايمماس الدقيقممة مال حالمم  مالظ اتممام 

(  المع ين التركيمم قمد غلمل 0متشير الظتما ر الط يظمة  م  اليمدمل ) [13]الطا ية عظد التراثيم العالية
 غلمملم (  مممن معممدل القممي2ل سقممم )كطمما  لاممع ممم  الشممة ، مم  الطوقمم  اليممام  0-. لتممر( مل ممم876)
 عموا المع     التركيمم االستااا ان ،مصول مياو الاضلم الع  هر اجلة ق ل 0-. لتر( مل م572)

تممم ير عطليممام التظقيممة ال اتيممة مالتامماعلم   ضممل عمم لم الطصممر ة الممع المموااا تممم ير ميمماو الاضمم
 التمممم  تحممممد  غممممي  الظممممواتر الحامضممممية يم الطرك ممممام التمممم  تظممممتر عمممم  عطليممممام األثسممممدة مالتحلممممل

ال ايولوج  م  الطرك ام القاعد ة الطوجواة    الطمواا العالقمة مالتربمة الطحي مة  مالوااا مطما يمؤاا 
 .[14]الع ل ااة قيم الطواا الصل ة ال ا  ة

   pH    .الدالة الحامزية:3
ن اال يامماض  مم  ما( 6.1-8تراماممل ممما غممي  )  pHم مممن قمميم المم( 0ممم  اليممدمل ) لاممع 

طليمممام التحلممممل ال مممايولوج  للطمممواا العضمممو ة كاألاطممماض الواسبوكسمممميلية  عممموا المممع  مممواتر عالقممميم 
 : [12 ,15] مالطعد ية كطا موضح    الطعاالة

 

4 C3H7O2NS + 8 H2O  4 CH3COOH + 4 NH3 + 4 H2S +4CO2 + 8H . 

Organic – S   anoxic Bac    H2S 

2 H2S + 5O2  2 SO4 + 2 H2O 

2 H2SO3 + O2  2 H2SO4 
 

ذام التممممم ير  األممممملمتممممم ير ايو ممممام الظتممممرام مالولوس ممممدام مالو ر تممممام مريرعمممما ممممم     ضممممل عمممم
مجممموا الظ اتمممام الطا يمممة كالقصممم  معمممدك الطممماس مال حالممم   ممم  ميممماو ان كطممما  , [16]الحامضممم 

اذ يتيطم  الطماس  شمةل  ؛(4عظمد الطوقم  )  8لتصمل المع   pH مالموااا تلعم  امسا   م  س م  قيطمة الم
   ضممل  عمم CO2 و الظ اتممام التمم  تقمموم  عطليممة ال ظمماس الضممو   م ممح  رممال غركممة تظطممو  يهمما عمم

ملممموال عممم و القاغليمممة لوا مممل التمممم يرام  لل ينمممام العراقيمممة( ANCيمممة )قاغليمممة معاالمممة الحامضمممية العال
الطيممماسا  ممم  ميممماو التظظيممم  ممممواا ملقمممد الااام  ،[17]ال ينممم  الطممما  يث مممر  ممموسا  للظظمممام السمممل ية 

 . [6] ير قاعداملها ت الت  مالطصر ة الع الوااا الط رماة ادي ا  
 

 DO & BOD5     .االوكدجين السذاب والحسل العزهي :4 
 اذ؛   قيم األمكسيي  الط ا ( اال يااض الشديد  2( مالشةل )1 لاع م  اليدمل )

 و رة الطواا العضو ة الظاتية عم  تصمر ف الاضملم السما لة المعل مذلكيظعدم     عم الاترام  
الوااا مل ااة اعداا الوا ظام الدقيقة مبالتال  ل ااة عطليمام التحلمل ماألثسمدة للطمواا العضمو ة مطما 

 ، معلع ع ا األ اك  من  وعية مياو الوااا تعت ر متياملة [18]يؤاا الع ا تظااذ األمكسيي 
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 .لطياو مااا اليرالا  ( معدل األمكسيي  الط ا  مالحطل العضوا 2ئةل )    
 

 ، مع و [8]الطحداام العراقية للحدما الطسطوم غها لطياو الاضلم الطصر ة الع اال هاس اس  
األمكسميي  لطيماو ميماسا مصم     اسا تها لتركيم  [6]تاق م  ما توصل اليت كل م  الظتا ر ت

، معم ا مما المدا ايل  للاضملم السما لة لموااا،  م  اسا متيهطا [18]قرو  راا    مديظة الطوصل 
مان االستاماا  م   ،0-. لتمر( مل مم174 م   عمم الاتمرام المع ) للاذ ت  ؛يؤكدو قيم الحطل العضوا 

   يممة لحمم  الحممد اس مجامعممة الطوصممل ماممقمميم الحطممل العضمموا تعمموا الممع تصممر ف الاضمملم الطد
لممدعون مالتراثيممم متط لممة  ةممل ممم  الطممواا الواسبوعيدساتيممة ماا عضممو ة األ ممدل  مممما تحتو ممت ممم  ممموا

ام مطمما  ميؤ ر  ممل ا  علممع الظظمم، تقليممل األمكسمميي  الطم ا   مم  الطمماسالعاليمة لهمم و الطممواا تمؤاا الممع 
، اذ تؤاا عطليام التحلل ال ايولوج  للطواا العضمو ة المع ا متظماع ال ين  للوااا ممياو  هر اجلة

  H2Sة الطا يممممة م ممممل األمكسمممميي  مخلممممق اممممرمع العوا يممممة مبالتممممال  توممممو    ممممواتر ضمممماسة  ال ينمممم
(  سمم   6( عظمد الطوقم  )BOD5تمظيام التراثيمم لقمميم المم )مممم  ذلمك  ،مسم  ام الرا حمة الور همةم 

، معم و الظتما ر تظامق %( مقاس مة  مالطوق  األمل57لتصل  س ة اإللالة المع ) عطليام التظقية ال اتية
( 177) لطوصمل مالتم  غل ملالطيماو مااا المدا ايل   م  مديظمة  [18]م  الظتما ر التم  توصمل اليهما

ايام مديظممة لاضمملم الصممرع الصممح  لطستشمم [8]مكمم لك الظتمما ر التمم  توصممل اليهمما 0-. لتممرمل ممم
 .0-. لتر( مل م120) الطوصل مالت  غل ل

     T. Hardness  :وانهاعها العدرة الكلية.5

 عد الوالسيوم اذ   الييولوجية؛تركيم العسرة الولية    الطياو ال  يعية علع العوامل  عتطد 
 ؛ اذ مصل [10 ,19] مالط ظسيوم م  يث ر األيو ام الطس  ة للعسرة ئيوعا     الطياو ال  يعية
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علممممع  0-. لتمممر( مل مممم248 - 316 – 436تركيمممم العسمممرة الوليمممة ممسمممم  اتها الطيممماو الممموااا الممممع )
طمما م ممي   مم   مم  الطوقمم  اليممام  ك 0-. لتممر( مل ممم337التمموال  مكممان يعلممع معممدل للعسممرة الوليممة )

 مالط ظسيوم الع  رمتركيم ييو ام الوالسيوم ( م عمو الس   الع ل ااة 5( مالشةل )1اليدمل )
      

 .( لطياو مااا اليرالا mg / L(  معدل تركيم القاعد ة مالعسرة الولية  م واعها )3ئةل )   
 
 

صممممة األممممملم ريممممر الظقيممممة الطحتو ممممة علممممع يممممملم ميمممماو الطيمممماسا الحام ممممة علممممع ملممممح ال عممممام خا
 .[4]الوالسيوم مالط ظسيوم كشوا    ضل ع  تصر ف الطياو ال قيلة م  مياو الطياسا 

 .T. ALK      القاعدية: .6

الممع ين القاعد ممة الوليممة لطيمماو مااا اليممرالا تراماممل ممما  (3مالشممةل ) (1 شممير اليممدمل )
عظمممد الطوقممم   0-. لتمممر( مل مممم227مصمممل يعلمممع معمممدل لهممما )، غيظطممما 0-. لتمممر( مل مممم280 –82غمممي  )

مقد  عمو     ذلك الع تم ير الط رماام معطليام التحلل ال ايولوج  للطواا العضو ة  ،السااك
 مم  الطيمماو التمم  تممؤاا الممع توممو   العديممد ممم  الطرك ممام الحامضممية م ممل اممامم الواسبو يممك المم ا 

 :[20 ,21]ل  ل ااة قاعد ة الطياو عطل علع اذا ة كاسبو ام الوالسيوم مبالتا
(CH2O) + O2  Micro organisms    H2CO3 

H2CO3 + CaCO3  Ca (HCO3)2 

(  هممم ا  عظممم  ين الطسممم   الر يسممم  للقاعد مممة  ممم  ميممماو الممموااا 8.3لمممم تتيمممامل ) pHين قممميم المممم   
 .[18]الطدسم ة عو ييو ام ال يةاسبو ام 

 Cl     & SO4  :مالولوس دام الو ر تام.7
 ممم  ميممماو  SO4ييو مممام الو ر تمممام ( استاممماا تركيمممم 3( مالشمممةل )1يمممدمل )لا مممم  لامممع          

 0-. لتمر( مل م186مبلل يعلع معدل لها ) 0-م. لتر( مل 332 - 35الوااا مالت  ترامال ما غي  )
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( 665( الطظقولمة المع  همر اجلمة غممم )SO4، اذ تقمدس كطيمة ييو مام الو ر تمام )عظمد الطوقم  اليمام 
 علمممعاالستاممماا الممع عطليمممام التحلممل اللعمموا   للطرك مممام الحام ممة ، مقمممد  عمممو عمم ا 0- مماعة .ث ممم

الو ر مممل مطممما يمممؤاا المممع تومممو   ك ر تيمممد الهيمممدسمجي  معظمممد تمممو ر الظمممرمع الهوا يمممة يتمثسمممد المممع 
 : [20]اامم الو ر تيك كطا    الطعااالم اآلتية

 2 {CH2O} + SO4   Anoxic bact.      2 CO2 + 2 H2O + S
=
 

S
= 

+ 2 H
+
  H2S 

H2S + 2O2  Earobic bact.     H2 SO4 

         

 .(    مياو مااا اليرالا mg / L( معدل تركيم األيظو ام )4ئةل )  
 pHمع ا  اسر ياد ي  ا  الرا حة الور هة الطظ ع ة م  الوااا مخاصة عظدما توون الم )

% م  صوس 80مالت  تصل  س تت الع  H2Sصوس الو ر ل الطيتملة توون  شةل  ( لوون 8 >
S( مقاس ة  الصوستي  )pH (7الو ر ل الطيتملة عظد 

=، HS
-). 

مل م / لتر( مكان يعلع معدل  50 –8ما غي  )  قد ترامم الولوس دايو ام تركيم  اما
م  مياو الطياسا ة م  االملم كطي عمو الع  رم ال ا عظد الطوق  األمل م  0-لتر. ( مل م37)

 ( يوميا  0- را .رم 6ايل تشير الدسا ام الع ين كطية الولوس د الت    راها اإل سان تصل الع )

، متتاق م  الوااا 0- اعة .( ك م151متقدس كطية الولوس دام الواصلة الع  هر اجلة غم ) [7]
، غيظطا كا ل الظتا ر مديظة الطوصل مااا الدا ايل     لاضلم مياو [18]ظتا ر م  اسا ةع و ال

   تحليلت لطياو الاضلم الط رماة    مااا اعوا الت  ترامال  [7]يقل م   تا ر اسا ة 
 .0-. لتر( مل م197 – 42قيطتها ما غي  )

 Nutrients   :.السغذيات8
خلل  م الاو اام     ضلم مياو الواااتركيم ييو ا( الع ت غ   0 شير اليدمل ) 

 مواا التظظي  ا واا تعد ؛ اذ0-. لتر( مل م5.483 – 0.110ما غي  ) لتراما  تالدسا ة مال  ترة
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م  اعم مصااس الاو اام    الطياو مالت   (polyphosphateمتعدا الاو اام) الحام ة علع
 :[22]كطا    الطعاالةييو ام الاو اام  تتااعل م  الطاس مةو ة

 

P3 O10 + H2O  4 H
+
 + 3 PO4

-3 

 

( اال يااض الظس   لطعدل تركيم ييو ام الاو اام عظد الطوق  4  الشةل )اع م لم 
%( مقاس ة  الطوق  19اإللالة الع ) ةلتصل  س  0-. لتر( مل م1.650اليام  ايل مصل الع )

الاو اام م  ق ل الظ اتام مامتصاص ييو ام ، مقد  عوا الس   الع عطليام التظقية ال اتية األمل
امية    الوااا م ل القص  مالها طام الظ اتية الت  تستهلك جمس ك ير م  ييو ام الطا ية الظ

 ATPمتركي  األاطاض الظوم ة متركي  االايظو ي   ل   الاو اام الاو اام ألعطيتت    غظاس 
مع ا االستااا م   عظد الطوق  ال الل 0-( مل م. لتر75.8تركيم ييو ام الظترام ) غللكطا ، [14]

و ام الاو اام  يشي  علع  طو م شاط ال حال  الطا ية مطا  يؤاا الع ادم  ااعرة مجوا يي
اإل راس ال  ا   ذام التم ير السل   علع الظظام ال ين  الطا   مخصوصا  ال حال  اليضر 

كالسطوم الطحامة للسر ان  Cyanototoxinsالطمسقة الت  تتطيم غتوو ظها أل واا م  السطوم 
ك لك ااتطالية تااعل الظترام م  االميظام ال ا و ة ، [23 ,24]مالسطوم العص يةمالسطوم الو د ة 

 ،م الطرك ام العضو ة مةو ة مرك ام الظترمل امي  ذام التم ير الطسر  الظاتية ع  تحلل  ع
ميظام( ماأل ةال رمتيظييو ام الظترام الع ك رة الطواا العضو ة )    استااا تركيم ام عوا 

عظد الطوق   عااال يااض الظس   لتركيم  الع (4الشةل)م شير ، ياو الاضلمالطوجواة    م
ال اتية مامتصاص تلك الط   ام م  %(  س   عطليام التظقية 11)لت لل  س ة اإللالة اليام  

لطرك ام العضو ة الظترام م  ا  مك لك ااتطالية تااعل ق ل الظ اتام الطا ية الظامية    الوااا
 :[25]التالية ثطا    الطعاالة

4NO3
-  

+5{ CH2O}+ 4H3O
+
   2N2 + 5CO2 + 11H2O                          

 

 Microbial tests      .االختبارات السكروبية:9
 ( الع استااا اعداا الطيامي  ال ةتير ة 5( مالشةل )1تشير الظتا ر الط يظة    اليدمل )

10×  1071لع )( اTPC)الطدسم ة ليصل العدا الول  لل ةتر ا 
( مإعداا كل م  0-مل0 .خلية 5

10×110الع  E. coli مالم  ةتر ا القولون ال رال ة
مع ا االستااا  عوا الع  0-مل 100. خلية 5

الطياو ال قيلة الع مياو  مياو الصرع الصح  لألاياس السةظية اضا ة الع التياملام     رم
الطس  ام الطرضية ما تقالها الع مياو  هر اجلة  تعد كطؤئر لوجوا ن مجوا ع و الدال ل، ماالوااا

ا يااض  سان، كطا  لاع م  الشةلمطا لت تم يرام  ل ية علع األاياس الطا ية مصحة اإل 
( TPCلل ةتر ا )اعداا األ واا ال ةتير ة الطدسم ة عظد الطوق  السااك ليصل معدل العدا الول  

10×  13)الع 
10× 4.2) الع E. coliن ال رال ة مالم مبةتر ا القولو  0-مل0. خلية( 5

 ( خلية.5
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، مع ا اال يااض    %( علع التوال 93% م 93% م 89اإللالة )  س ة ؛ اذ غل ل0-مل 100
عطل مجوا تيطعام   اتام القص    ين ؛ كطاالع عطليام التظقية ال اتية اعداا ال ةتر ا قد  عوا

مبالتال  ادم  التر ي  للطواا العالقة مما  تياي   رعة جر ان مياو الوااا غدسجة ك يرةعلع 
 E. Coliتم عمل  عم ا واا اليرا يم السا دة م ل الم  ) .[26]ر ةييرا قها م  اليل ا ال ةت

م  Pseudomonas luteolaم   Chrysobacterium meningosepticumم
Aeromonas hydrophilia  مStenotrophomonas maltiphilia) الم  ،E.Coli   م 

     

5)(  معدل اعداا األ واا ال ةتير ة5ئةل ) 
  x01 )  الطدسم ة لطياو مااا اليرالا. 

تايد خل ا ال شاس الطيا      جسم م  الوا ظام الدقيقة الطستو ظة    امعاس اال سان مالحيوا ام
تر ا الططرضة ع   ر ق ا تاج مااة اال سان مالحيوان ع   ر ق التصاقها  ت مطا  طظ  توا ر ال ة

تس    عم  نطة  ا م  [27] الطرضية االخرو  لأل واا( مالقاتلة Bacteracin امة تدعع )
الحاالم الطرضية لل د ام مال يوس م ل اال هال االغيم    العيول مالحطلن ادي   الوالاة 

 ان  Chrysobacterium  meningosepticumللظوا االخر   الظس ةاما  ،ماال اال الرض 
كطا تس    عم السلالم التها  اال اال، لدو  الة ع  ااالم السحا م  عم  لالتها مسؤ 

، [28 ,29] ية مريرعا م  االمراضامالش اع مااللتها  الر وا مالتها  الشع  الهو  االسحا 
 مالتها  اغ عم االمراض كالتها  السحا  ةاالصا   Pseudomonas luteola ث لك تس   الم

الش اع مبياصة االئياص ال ي   عا ون م   قو الطظاعة كطا تعت ر م  اال واا الشا عة 
  Aeromonasمالظوا  [30]لتير م الدم مادم  االلتها ام ما  عد العطليام اليرااية

hydrophila  ثطا تس   تقراام اليلد مالظمع  [11]تس   االلتها ام الطعو ة لدو اال اال
 عم  إل رالعا تيية  لإل ساناال هال الحاا ك لك  لأل طاا ة متظير االعضاس الحشو 

ا تهال ة تس   عدة امراض   ه  S.maltiphilia اما  ةتر ا  Endotoxins   .[31]السطوم
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ع   ر ق السعال مالع اك متظتقل العدمو تترامم غي  ذام الر ة متير م الدم ماليرمم 
 .[32]مالرئح

 

  Conclusionsاالستشتاجات:

مالط ممممم  ام الظ اتيممممممة ميالمممممة التلممممممو   BOD5اا تركيممممممم كمممممل ممممممم  الحطمممممل العضمممممموا استاممممم .0
ال ةتر ولمموج   سممم   التيممماملام  ممم   ممرم الطيممماو ال قيلمممة مممم  ميمماو الصمممرع الصمممح  مطممما 

 مياو  هر اجلة .    يم د م  يع اس التلو  
غهما  عظاا تم ير ملحوظ    الالة  عم الطلو ام  س   عطليمام التظقيمة ال اتيمة التم  تقموم .2

 عممم األايمماس الدقيقممة ممجمموا الظ اتممام الطا يممة كالقصمم   امتصمماص الط مم  ام متر ممي  
  عم الطلو ام مالطواا العالقة مما تحتو ت م  ياياس اقيقة .

ا ياماض اعمداا يالممة التلمو  ال ةتر ولموج  ي ظمماس ممرمس الطيماو  ممالوااا لتصمل  سم ة اإللالممة  .3
م  F.colم  TPC%( لوممل ممم  الممم 93% م 93% م 89ق ممل مصممولها الممع الظهممر الممع )

E.coli .  علع التوال 

  Recommendations التهصيات:

 وقوع علع االة التلو  مالحد مظها. تطراس    يجراس الدسا ام علع الطواسا الطا ية للالا.0
 .ال قيلة مالصل ة الع الطس حام الطا يةتوعية الطوا ظي   عدم التيامل   رم الاضلم  .2
التم ير م طديظة اليعطال الع ل مت يير ميرو الوااا لطا لت م  آ اس  ل ية علع غينة  الحد م  .3

 .العوامل ال ينيةعلع عطليام التظقية ال اتية الت  تقوم غها 
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