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ABSTRACT  
    This study includes the investigation of contaminants in the water of the Tigris 
River and testing chemical and biological samples water taken from near the 
project arm Tigris for one year starting from the (February to November of the year 
2012). Was estimated proportion of heavy elements using a technique 
Spectroscopy Atomic Absorption Flame of the elements lead, iron, copper, 
cadmium, cobalt, nickel, chromium, has shown The  results measured in units of 
mg / L that ratios were higher in the summer, especially in the (monthly May and 

August) and also comes was the highest percentage of elemental iron in Maes is 
(162.2), followed by copper by (46.3) and lead by 8.8)) either in the month of 
August, we find that the increase be in other elements as cobalt, reaching 3.0 
followed by chromium by 28.5)) and cadmium by (12.0) and then nickel by 
  (55.6) than it is in winter, when found gnificantly lower the percentage of 
iron(50.0) then copper by (14.2) and chromium by (12.0) and cadmium (6.3) and 
then nickel by (3.0) and finally cobalt by (2.0) compared with ecosystems 
identified, as well as the laser technique was used for killing this microbes like 
Bacillus species , Proteus species,Klebsiella species and,E.coli, we observed 

difference in the mechanism of microbial killing by using this technique .                  
  
  

  واستخدام اللیزر كالیة للقتل المیكروبي الملوثات في میاه نھر دجلة الكشف عن 
  

  الخالصة
 ء الفحوص  ات الكیمیاوی  ةاج  راف  ي می  اه نھ  ر دجل  ة و التح  ري ع  ن الملوث  ات  ش  ملت الدراس  ة  

( لعینات مائیة اخذت م ن موق ع قری ب م ن مش روع ذراع دجل ة ولم دة س نة ابت داء م ن والبایولوجیة 
ت  م تق  دیر نس  بة العناص  ر الثقیل  ة باس  تخدام تقنی  ة مطیافی  ة ) .2012ش  باط ال  ى تش  رین الث  اني لس  نة 

النیك ل والك روم ،الكوبل ت ، الك ادمیوم،النح اس،الحدی د،االمتصاص الذري اللھبي للعناصر الرصاص
ان النسب كانت اعلى في فصل الص یف وخصوص ا   لتر/اظھرت النتائج المقاسة بوحدات ملغموقد ،

وكم  ا ی  اتي فق د كان  ت  اعل ى نس  بة لعنص  ر الحدی د ف  ي ش ھر م  ایس ھ  ي  )م ایس و اب  يش  ھر(ف ي 
ن الزی  ادة ام  ا ف  ي ش  ھر اب فنج  د ا)(8.8والرص  اص بنس  بة )46.3(یلی  ھ النح  اس بنس  بة (162.2)

 والكادمیوم  )(28.5یلیھ الكروم بنسبة  3.0تكون في العناصر االخرى كما في الكوبلت حیث بلغت 
حی ث نج دھا اق ل م ن ذل ك  مم ا ھ ي علی ھ ف ي فص ل الش تاء55.6), (ثم النیكل بنسبة )12.0(بنسبة 

) 12.0(ة والك روم بنس ب) 14.2(ث م النح اس بنس بة  ) (50.0فقد بلغت نسبة عنص ر الحدی د  بكثیر
مقارن ة م ع االنظم ة البیئی ة ) 2.0(واخیرا الكوبل ت بنس بة ) 3.0(ثم النیكل بنسبة )6.3(والكادمیوم 
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وكذلك  ت م اس تخدام تقنی ة اللی زر للقت ل المیكروب ي للمس ببات المرض یة الت ي ت م عزلھ ا م ن  ,المحددة
 Bacillus species Proteus species,Klebsiella مث ل العینات المائیة الماخوذة من میاه نھر دجل ة

species,E.coli   وقد لوحظ اختالف في الیة القتل المیكروبي باستخدام ھذه التقنیة.  
  

  الھدف من البحث 
اس   تھدف البح   ث الكش   ف ع   ن الملوث   ات الموج   ودة ف   ي می   اه نھ   ر دجل   ة م   ن العناص   ر الثقیل   ة 

 ص  ر الثقیل  ة واج  راء والتخ  افیفوالمس  ببات المرض  یة باس  تخدام تقنی  ة المطی  اف اللھب  ي لتحدی  د العنا
واس تخدام اش عة اللی زر كالی ة للقت ل المیكروب ي للمس ببات .العشریة للكش ف وع د المس ببات المرض یة

  .المرضیة المعزولة من منطقة الدراسة 
  

   المقدمة
من الماء الموجود في العالم  (%97.0)، وتشیر الدراسات أن یعد الماء إحدى المتطلبات للحیاة 

ً تمث  ل المی  اه العذب  ة  (%3.0)لالس  تھالك بس  بب ملوحت  ھ والمتبق  ي الب  الغ نس  بتھ  غی  ر ص  الح تقریب  ا
(Fresh Water)  ألنھا أما محجوزة في تجمعات جلیدیة أو مخزونة ً واألخیرة غیر متوافرة كثیرا

ی ة م ن أش كال التل وث كاف ة ، یجب الحف اظ عل ى المص ادر المائعلى شكل میاه جوفیة ولھذه األسباب 
أن وج ود الملوث ات ف ي ھ ذه  [1]. األنھار منھا بشكل خاص لنسبتھا الكبیرة لالستعماالت كاف ةه ومیا

فتل وث المی اه نتیج ة  ،المیاه تسھم ف ي رداءة نوعی ة المی اه وتجعل ھ غی ر ص الح ألي اس تعمال بش ري 
ارت ھ تغی رات ف ي حر إلىطرح الفضالت السائلة والغازیة والصلبة والمواد المشعة والعناصر یؤدي 

أض   رار بالص   حة والحی   اة البیئی   ة ورداءة اس   تخداماتھا  إل   ىولون   ھ وطعم   ھ وعكورت   ھ مم   ا ی   ؤدي 
الم  اء النظی  ف ھ و الم  اء الخ الي م  ن الس  موم .لألغ راض المنزلی  ة والتجاری ة والص  ناعیة والزراعی ة 

م ن االم راض تع ود ال ى % 80والمسببات المرضیة وھو ضروري لصحة االنس ان حی ث ان نس بة 
   [2] .یاه الشرب بالمسببات المرضیة في حین تؤكد منظمة الصحة العالمیة خلو المیاه منھتلوث م

والتي  (Sewage Water)تلوث المیاه في معظم دول العالم ھي میاه المجاري  رأھم مصاد ان 
في المجاالت المختلفة الصناعیة والزراعیة ومن فضالت تلوثھا من فضالت أنشطة اإلنسان   ینشأ

الملوثات وتصنف مصادر التلوث إلى  . ] [3النباتات ومیاه المبازل وغیره وبقایا  نات الحیوا
التي تطرحھا الوحدات السكنیة وتشمل فضالت المیاھ) Domestic Pollutants( المنزلیة  

والتجاریة التي تحتوي على ما یطرحھ اإلنسان من أوساخ ودھون وأمالح ذائبة ومنظفات ومواد 
أن الفضالت البشریة لما . نھر دون معالجة وكذلك میاه األمطار وغسل الشوارع عالقة إلى األ

ً ألمراض خطرة عند أستخدام  تحمل معھا من بكتریا وفایروسات والتي تدخل إلى المیاه تكون سببا
ً  (Industrial Pollutants)   الملوثات الصناعیة.  [4 ]ھذه المیاه ً أساسیا تعد الصناعة مصدرا
مائي ألن المیاه تدخل في الصناعة أما كمادة أساسیة أو مساعدة باإلنتاج وأن المصانع للتلوث ال

ً متعددة من الفضالت الغازیة والسائلة والصلبة أضف إلى ذلك طرح البقایا البترولیة  تطرح أنواعا
وتشمل )   (Agricultural  Pollutants الملوثات الزراعیة. ] [5في المرافئ ومصبات األنھار

سمدة الكیمیاویة والمبیدات والتي تدخل إلى النھر ، كذلك فأن میاه غسل الحیوانات التي تجد األ
ً آخر من ھذا  طریقھا إلى أقرب مصدر مائي أما مباشرة أو بمساعدة میاه األمطار والبزل تكون سببا

من وھذه ناتجة )   (Radiational  Pollutants الملوثات اإلشعاعیة. [6] النوع من التلوث
استخدام المواد المشعة االصطناعیة في الصناعات النوویة ونتیجة لظروف الخزن السیئة لھذه 
المواد وعدم معالجتھا كسوائل قبل إطالقھا إلى البیئة أو نتیجة خزنھا في أماكن قریبة من المیاه 

إلى الكائنات الحیة  أن المواد المشعة بعد إطالقھا إلى المیاه الجاریة تنتقل. الجوفیة مما یسبب تلوثھا
 الملوثات] .[7ومن ضمنھا اإلنسان ضمن السلسلة الغذائیة مسببة لھ تلف في أنسجة الخالیا

على عدة  ھاتعتمد تراكیزوتشمل العناصر الثقیلةالتي )Chemical pollutants(الكیمیائیة 
مثلة بجھد منھا تركیزھا في الصخور األم والرسوبیات والظروف الفیزیوكیمیاویة المت عوامل

التأكسد واالختزال وكذلك الرقم الھیدروجیني والذي یؤثر على درجة انتقالیة العناصر من 
الرسوبیات إلى المیاه بطریقة اإلحالل األیوني وتأثیر الفعالیات البشریة من خالل الملوثات 

ة تراكیز الصناعیة والزراعیة باإلضافة إلى العوامل الحیاتیة والتـي لھا تأثیر مھم على زیاد
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وكذلك یعتمد التراكم الحیوي لھذه العناصر في الكائن الحي على عوامل ، ] [8العناصر الثقیلة  
 .منھا تركیز العنصر والحالة الفسیولوجیة للكائن الحي إضافة إلى بعض الظروف االخرى

ء االمن الصحة البیئیة تحتاج الى ما یسمى بالما (Microbial  pollutants)لمیكروبیةاالملوثات 
مثل بكتریا   Entric pathogensالماء الخالي من المسببات المرضیة وخاصة البكتریا المعویة (

E.coli  اغلب ، التي تتواجد بنسب قلیلة  في المیاه البیئیة مع باقي انواع النبت الطبیعي
الحار لذلك تتواجد باعداد كبیرة في امعاء االنسان وباقي الحیوانات من ذوات الدم   Coliformال

نجدھا ملوثة للفضالت البرازیة حیث وجد انھا تتواجد باعداد كبیرة جدا تفوق اعداد البكتریا 
كمقیاس لثلوث میاه الشرب بالبكتریا المعویة وخصوصا   اعتبارھا المرضیة االخرى وبذلك یمكن

عن عندما تكون نتیجة الكشف .بایولوجي في المیاه  التي تعتبر كمحدد E.coliبكتریا 
في میاه الشرب نتیجة موجبة فھذا یعني ان عملیة المعالجة والتعقیم غیر ناجحة    Coliformال

باالضافة الى ذلك ظھرت في االونة االخیرة مشكلة المقاومة للعالج الكیمیاوي ، ]  [9وغیر كفؤة
 والمضادات الحیویة من قبل المسببات المرضیة المعزولة من بیئات مختلفة لذلك اصبح من

الضروري ایجاد البدائل لحل ھذه المشكلة ومنھا االعتماد على المستخلصات النباتیة الطبیة على 
تعدداشكالھا وكذلك استخدام اشعة اللیزر التي تمتلك  الفعالیة الضد میكروبیة العالیة للمسببات 

على  وتعتمد الحساسیة الشعة اللیزر، ] [10فایروسات وطفیلیات،خمائر،المرضیة من بكتریا 
الواصلة الى االنسجة وكثافة الطاقة المسؤلة ) Power density(كثافة الضوء ،الطول الموجي 

 . ] [11عن الضرر الحاصل

  المواد وطرق العمل
شملت ھذه الدراسة جلب عینات مائیة من موق ع قری ب م ن مش روع ذراع دجل ة وھ و مش روع 

وقد تم جمع عین ات .دجلة في منطقة التاجيلنقاللمیاه ومبزل للمنطقة المحصورة بین نھري الفرات و
ولغایة تشرین الث اني   (2011 )المیاه ولمدة ما یقارب السنة ولكل ثالثة أشھر ابتداء من شباط لعام 

لتر محكمة السد  وق د نظف ت الحاوی ة بح امض  (5.0)للعام نفسھ وباستخدام حاویات بولیثینیة بحجم 
بع دھا  [12] .العضویة والشوائب حسب ما ذكر ف ي  الكرومیك المخفف لغرض التخلص من المواد

ً ثم ملئت بالماء المقطر لحین جلبالعینة ثم رجت بعدھا الحاویة بماء العین ة  غسلت بالماء المقطر جیدا
مل من العینات مباش رة بع د الع ودة إل ى  (100)یتم أخذ .مرتین قبل أخذ العینة في كل نموذج حقلي 

م  ل م  ن حامض  النتریك المرك  ز وتحف  ظ إل  ى ح  ین  (0.1)بإض  افة المختب  ر وی  تم تحم  یض العین  ات 
س تخدام  تقنی ة مطیافی ة االمتص اص ال ذري اللھب ي لتق دیر نس بة العناص ر وتم ا.استكمال القیاسات لھا

 Flame  Atomic  Absorption  / Flame Emissionالثقیل ة ، والجھازالمس تخدم ھ و 
Spectrophotometer) من نوعAA-6200 (من ش ركة (Shimadzu)  والحاس بة م ن ن وع

)(Hitachi  . وق  درت العناص  ر . (%99.99)اس  تیلین ج  اف وذو نق  اوة / باس  تخدام وق  ود ھ  واء
وھ ذه ،  ] [13ف ي   الثقیلة مباشرة ف ي نم اذج المی اه بع د ترش یحھا حس ب منظم ة الص حة األمریكی ة

حی ث ت م ). نیك ل ، الك روم الرص اص ، الحدی د ، النح اس ، الك ادمیوم ، الكوبل ت ، ال(العناصر ھ ي 
بع د أن ی تم تحض یر منحن ي مع ایرة القیاس ي باس تخدام  1-لتر/ الحصول على النتائج بوحدات ملغرام 

ج  زء ب  الملیون م  ن ھ  ذا المحل  ول  (1000)المحالی  ل القیاس  یة لھ  ذه العناص  ر والمحض  رة بتركی  ز 
تج ري عملی ة . لتخفی ف وتحضیر تراكی ز مختلف ة باس تخدام ق انون ا ( Stock Solution)الخزین 

عن د قی اس ھ ذه العین ات الت  ي ت م ھض مھا ت م الحص ول عل  ى . ]  [14ھض م العین ات باالعتم اد عل ى
  .النتائج مطابقة للنتائج التي تم الحصول علیھا للنماذج التي لم تھضم والتي رشحت فقط 

ن  ات لغ  رض التع  رف وع  زل االحی  اء المجھری  ة المختلف  ة الموج  ودة ف  ي مختل  ف من  اطق العیو
ع د المس تعمرات او الخالی ا یف العش ریة لحس اب او  المائیة العشوائیة تم االعتم اد عل ى عم ل التخ اف

تم تحضیر ، رعیة انتخابیةاوساط زو (Total viable count) باستخدام طریقة )  CMF(الحیة 
 24درجة مئوی ة لم دة  37عة وتم الحضن بظروف نالزرعیة حسب تعلیمات الشركة المصاالوساط 

الدراس ة لفت رات زمنی ة نات المائی ة قیدتعریض العینات المعزولة من نماذج العیوكذلك . ] [15ساعة
المش ععة وزرع م ا یق ارب م عمل التخ افیف العش ریة للنم اذج ثدقیقة ) 15, 5,10(مختلفة تضمنت 

0.2cm3  االوس  اط الزرعی ة المغذی  ة الص  لبة ونش  ر جی  دا باس  تخدامبت  ري الحاوی  ة عل  ى ف ي اطب  اق 
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س جلت  وس اعة   24درج ة مئوی ة لم دة  37الناش ر عل ى س طح الوس ط وحض نت النم اذج بدرج ة 
 .النتائج لغرض حساب اعداد الخالیا الحیة بعد التشعیع

  
  ة المناقشالنتائج و

 (AAS)ت   م تق   دیر العناص   ر الثقیل   ة ف   ي عین   ات المی   اه باس   تعمال تقنی   ة االمتص   اص ال   ذري 
مقاس  ة ق یم التراكی ز  )1,2,3,4,5,6,7,8(واالش كال  (1)ل والنت ائج موض حة ف ي الج  دو.العناص ر

من المالح ظ ب ان ق یم التراكی ز للعناص ر الثقیل ة المدروس ة ھ ي أق ل م ن الح دود . لتر/بوحدات غرام 
لألش  ھر األربع  ة الت  ي تم  ت الدراس  ة العلی  ا المس  موح بھ  ا م  ن قب  ل نظ  ام ص  یانة األنھ  ار م  ن التل  وث 

النح اس ، الحدی د ، (ت الدراسة أن أعلى نسب لتراكیز ھذه العناصر وقد بین،)1الجدول رقم ( خاللھا
حی ث ك ان صیفا )  شھري مایس وآب (تكون في )، الكروم ، النیكل والكوبلتالكادمیوم ، الرصاص

 -الرص  اص–الك  ادمیوم -النیك  ل-الك  روم –  النح  اسا-مایس كالت  الي الحدی  دتت  درج الزی  ادة ف  ي ش  ھر
الك ادمیوم –الك روم –النیك ل –النحاس  -رج كالتالي ابتداءا من الحدیدالكوبلت وفي شھر اب كان التد

ش باط وتش رین ( ش ھريوان ھذه النس بة تق ل ف ي فص ل الش تاء وتحدی دا ف ي  ، الكوبلت -الرصاص–
 –الك ادمیوم  –الكروم  -النحاس-ففي شھر شباط تتدرج نسبةالعناصر الثقیلة ابتداءا من الحدید)الثاني

لكوبلت وف ي ش ھر تش رین الث اني ك ان الت درج ف ي النس بة كالت الي ابت داءا م ن  ا –الرصاص –النیكل 
حی ث كان ت النس ب  ،النیك ل واخی را الكوبل ت -الرصاص–الكادمیوم  –الكروم  -النحاس -من الحدید

لھذه العناصر اعلى  في شھر شباط  مما ھي علیھ في شھر تشرین الثاني ولكن بالمقارن ة م ع نس بھا 
تلع ب االمط ار دورا مھم ا ف ي عملی ة زی ادة نس بة الملوث ات . انھا تكون اقل بكثیرفي فصل الصیف ف

 [16 ] الح اوي عل ى ابخ رة ھ ذه العناص ر ف ي می اه االمط ارمن خ الل عملی ة الغس ل للھ واء الج وي
ف ي فص ل  ولكن ھنا نجد انھا قد ساعدت في التقلیل م ن نس بة الملوث ات وخصوص ا العناص ر الثقیل ة.

ً  ب ذلك إل ى زی ادة  حص لت إل ى عوام ل التخفی ف الت ي زى  السبب ف ي ذل ك قد یعالشتاء    ف ي مؤدی ة
كم  ا یع  ود إل  ى اإلمت  زاز الحاص  ل لتل  ك العناص  ر م  ن قب  ل الم  واد العالق  ة  ارالمی  اه ف  ي األنھ  مناس  یب 

ً في فترة ارتفاع مستوى الماء إذ أن ھذه العوالق معروفة بقابلیتھ ا  الكثیفة التي تزداد بنسب عالیة جدا
العالی  ة عل  ى امت  زاز العناص  ر ف  ي المحل  ول وتركیزھ  ا عل  ى الس  طوح الخارجی  ة لتل  ك الم  واد بس  بب 

ً ومس  احتھا الس  طحیة الكبی  رة العناص  ر وح  االت ان نس  ب ھ  ذه . ] [17ك  م ،حجومھ  ا الص  غیرة ج  دا
ً إل  ى طبیع  ة وظ  روف المی  اه ف  ي أحی  ان عدی  دة ،  تختل  ف وجودھ  ا والس  میة الناتج  ة عنھ  ا ف  یمكن تبع  ا

للرصاص أن یمتز أو یمتص من جزیئات الرواسب وبذا یقل تركیزه في المیاه بینم ا یبق ى الك ادمیوم 
ً ف  ي المحالی  ل لتكوین  ھ معق  دات م  ع المركب  ات العض  ویة ف  ي الم  اء ویس  تھلك م  ن قب  ل الكائن  ات  م  ذابا

ر أع ـراض ص اص م ن أخط ر الم واد الس امة الموج ودة والملوث ة للبیئ ة وتظھ  یع د ال ر .] [18الحیة
ال یع  د الرص  اص م  ن مقوم  ات الحی  اة . )-1لت  ر. ملغ  م (0.8التس  مم ب  ھ إذا وص  ل تركی  زه ف  ي ال  دم 

الحیوانی  ة والبش  ریة وأن زی  ادة تركی  زه تس  بب العدی  د م  ن األم  راض لكون  ھ م  ادة س  امة ویمی  ل إل  ى 
ف  ي الت راكم والتجم  ع ف  ي العظ  ام إذا دخ ل جس  م اإلنس  ان ع  ن طری  ق الطع ام والش  راب حی  ث یتجم  ع 

الھیكل العظمي لإلنسان بعد طرد الكالسیوم ویسبب فقـر الدم ألن الرص اص یق ـلل م ن عم ر كری ات 
ً إلى تشنجات قویة ومن ثم ت ؤدي إل ى الم وت  الدم الحمراء ویؤدي إلى ضرر دائمي في الدماغ مؤدیا

ه ف ي الجس م ، وكذلك یؤدي إلى التھاب الكلیتین وتلف الجھاز العصبي والشلل والعمى وأن فترة بق اء
للكروم تأثیرات س میة وك ذلك س رطانیة حی ث یس بب أورام الرئ ة وأم راض . ] [19ھي فترة طویلة 

ً أن الكروم مھم لعمل ھرمون األنسولین في جسم الك ائن الح ي  أن أم الح الك روم  ،جلدیة معینة علما
ً عل  ى اإلنس  ان إذا كان  ت كمیات  ھ قلیل  ة ولك  ن الكم ی  ات العالی  ة من  ھ السداس  ي الش  حنة ال تظھ  ر ض  ررا

كما یعد وجود الكادمیوم في المیاه امرا خطیرا بس بب كما یعد وجود .] [20تسبب التھابات في الكلیة
ف ي أجس ام الكائن ات الحی ة النباتی ة والحیوانی ة كاف ة ومنھ ا اإلنس ان إذ یت راكم ف ي قابلیتھ على التراكم 

تواج د تالملوثات الخطیرة والس امة عن دما  كما تعد مركبات النیكل والكوبلت من، ] [21الكبد والكلیة
بعد عمل التخافیف العشریة للعینات المائی ة الم اخوذة م ن نھ ر دجل ة ت م حس اب اع داد .بتراكیز عالیة

والنت ائج موض حة ف ي الج دول رق م ) 5Mw(الخالیا الحیة قبل وبع د التش عیع ب اللیزر ثن ائي الوص لة 
للتع ریض ولك ن عن د زی ادة فت رة ة الخم س دق ائق االول ى یالحظ من النتائج انعدام النمو في فت ر.)3(

ان .التع  ریض ل  وحظ وج  ود نم  و ولك  ن بص  ورة اق  ل مم  ا كان  ت علی  ھ قب  ل التع  ریض الش  عة اللی  زر 
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تح   ت الحم   راء القریب   ة ذات  ینتم   ي ال   ى االش   عة) 5Mw(الط   ول الم   وجي للی   زر ثن   ائي الوص   لة 
ث  م  دق  ائق االول  ى البالغ  ة خمس  ة تع  ریض لاان ع  دم وج  ود النم  و بع  د فت  رة .الت  اثیرات الحراری  ة 

بع  د  %100الیعن  ي ان اش  عة اللی  زر ق  د اعط  ت نس  بة قت  ل ظھورالنم  و عن  د زی  ادة فت  رة التع  ریض 
للبكتری ا الموج ودة ف ي العین ات المائی ة وانم ا ھ ذا یع ود ال ى المقاوم ة  مرور  فترة التع ریض االول ى 

الت ي تك ون متحسس ة للم ؤثرات والخالی ا البكتیری ة  تبل غ اقص اھا عن د اس تقرار التيالطبیعیة للبكتریا 
  .] [22الخارجیة على  مختلف انواعھا في المراحل االولى للنمو البكتیري

العدی  د م  ن االن  واع المرض  یة ممك  ن ان تتواج  د ف  ي المی  اه كنتیج  ة للتل  وث الب  رازي لالنس  ان 
المعویة من ب راز االنس ان نوع من الفایروسات 100ال ذلك فقد تم عزل مثوالحیوان على حد سواء 

ت  م عزلھ  ا وتشخیص  ھافي العین  ات المائی  ة قی  د  ومی  اه المج  اري بالنس  بة ال  ى االن  واع البكتیری  ة الت  ي
وھ    ي تنتم    ي ال    ى العائل    ة  )(E.coli,klebsiella sp,Proteus,spكان    تالدراس    ة فق    د 

 االض افة ال ىبالتل وث الب رازي  ووجودھا في المیاه دلیل عل ى   Enterobacteriaceaeالمعویة
بالمقارن ة م ع ب اقي االن واع االخ رى جدا مؤذیة  E.coliبكتریا تعتبر   Bacillus sp.وجود بكتریا

وعل ى العم وم ف ان وج ود ھ ذه االن واع ی ؤدي  التي تكون مسؤولة عن احداث اصابة واحدة او اكث ر 
الرمی ة ف ي می اه كما ا ن وجود البكتریا المرض یة و. الى حدوث االمراض وانتقالھا من شخص الخر

 Bacillusبكتری ا  وج ودان  .االمطار یكون مؤذیا لالنس ان والحیوان ات االخ رى ذوات ال دم الح ار
sp.  ةوكثاف  وج ود یعتم د. )2(الج دول رق م . [23]  ھو دلیل على ان ھناك م واد عض ویة متحلل ة 

ت المستش فیات ھذه االنواع في میاه االنھار على مدى قرب مص ادر التل وث م ن االنھ ار مث ل فض ال
باالض  افة ال  ى م ا موج  ود اص  ال ف ي الترب  ة والھ  واء  منھ اومی اه المج  اري الت  ي تحت وي عل  ى العدی  د 

 .الجوي 
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  المحددات  التركيز  الشهر  عنصر المقاس
  
  الحديد

   50.0  شباط
300.0 
  
 

 162.2  مايس           

 95.8  آب

 35.3  تشرين الثاني

  
  النحاس

   14.2  شباط
 46.3  مايس 50.0

 44.1  آب

 33.3  تشرين الثاني

  
  الرصاص

   2.9  شباط
 8.8  مايس 50.0

 8.0  آب

 3.1  تشرين الثاني

  
  
  الكوبلت

    2  شباط
 2.6  مايس 50.0

 3.0  آب

 0.9  تشرين الثاني

  
  الكروم

    12.0  شباط
 18.9  مايس 50.0

 28.5  آب

 9.4  تشرين الثاني

  
  الكادميوم

   6.3  شباط
50.0 
 

 11.2  مايس

 12.0  آب

 8  تشرين الثاني

  
  النيكل

   3.0  شباط
100.0 
  

 15.6  مايس         

 .55  آب          

 1.3  تشرين الثاني     

  بتركیز (AAS)تراكیز العناصر الثقیلة المدروسة بواسطة  (1)الجدول 
 .خالل فترة الدراسة) 1-لتر /مایكروغرام ( 
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یة التي تم عزلھا وتشخیصھامن میاه نھر دجلة یبین انواع االحیاء المجھر 2 )( الجدول
  ..= Present= +Absent-  وتفاعالتھاالبایوكیمیائیة

  

 
 على )5w(یظھر تاثیر اللیزر ثنائي الوصلة ) 3(الجدول 

  .العدد الحي للبكتریا
  
  
  
  

  3سم/خلیة  109*2.23العدد الحي الكلي قبل المعاملة ھو                    
  
 

 E.coli Klebsiella  البكتریا/اسم الفحص
species  

Proteus 
species  

Bacillus 
species  

 G-ve  التفاعل مع صبغة كرام
rods in 
singles 

  

G-ve in 
short 

chains 
pairs and 

single  

G-ve rods 
  

G+ve 
rods in 
single 
short 

chains  
Motility +  -  +  +  

Spore stain  -  -  -  +  
Catalase test +  -  -  -  

Coagulase test -  -  -  -  
Urase test  -  -  +  -  

Vogasproscaure -  +  +  +  
Citrateest -  +  +  +  
Indole test +  -  -  -  
Methylred +  -  -  +  

Oidase test  +  -  -  -  
Maltose 

fermentation 
+  +  +  +  

Glucose 
fermentation 

+  -  -  +  

Manitole 
fermentation 

+  -  -  -  

Lactose 
fermentation 

+  -  +  +  

Sucrose 
fermentation 

+  -  -  +  

لعدد الحي للبكتریا بعد ا  )سم م عب(حجم الوسط  )قیقةدال(المدة 
  المعاملة

5 5 0*102  

10 5 1*102 

15 5 0.92*102 
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  .يوضح تركيز عنصر الحديد خالل السنة) 1(الشكل
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .یوضح تركیز عنصر الحدید خالل السنة) 1(الشكل 
 

  .یوضح تركیز عنصر الرصاص خالل السنة) 2(الشكل 
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  .یوضح تركیز عنصر الرصاص خالل السنة) 3(الشكل 

  .یوضح تركیز عنصر الكوبلت خالل السنة) 4(الشكل 
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 .یوضح تركیزعنصر الكروم خالل السنة) 5(لشكل ا
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .یوضح تركیز عنصر الكادمیوم خالل السنة) 6( الشكل  
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  .یوضح تركیز العناصر خالل السنة) 8(الشكل 

 .یوضح تركیز عنصر النیكل خالل السنة) 7(الشكل 
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