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الدراسة تم الكشف عن مؤشرر التلروث بالموموعرة القولونيرة في هذه  —لملخصا
علررري ميررراه المنررراطة الشررراطةية  Coliform sp. ،E.coliوالقولونيرررة الطاةطيرررة

ح حترري  الممترردم مررن منطقررة ترراوورا  ح  سرروق الومعررةشرررًا بلررط طول ررا يوالترري  غربررا
كيلومتر, وذلك من خرلل بدايرة فصرل الصريف حيرث ترم تقسريم المنطقرة  15حوالي 
وأوريررب التحاليرررل  مسررتوياب 3محطرراب بحيررث ًسررمب كررل محطررة الرري  10الرري 

 Compact dryباسرتخدام طريقرة E.coli والكشرف عرن بكتريرا  البكتريولوويرة
ارنرة نتراة  اسررم مق اعطربوهي طريقة اختبرار حديةرة وسر لة وسرريعة ودًيقرة و

واظ رررب نترراة  التحاليررل البكتريولوويررة ان  ،]15[بررالطرق التقليديررة المسررتخدمة
كانررب ملوةررة بالموموعررة القولونيررة الطاةطيررة  مواًررا الدراسررةبمررن العينرراب 90%

, مرل100/وحردم  4350 مرل ، 100/الصررر وحردم  ما برينحيب تراوحب االعداد 
بالبكتريرررا القولونيرررة حيرررث % مرررن العينررراب ملوةرررة 100اظ ررررب النتررراة  ان  مررراك

راب صررروحرردم ، مقارنرررة بالموا 11316وحررردم ،  833تراوحررب ادعرررداد مررا برررين 
 المسرموحةحدود الوالتي تنص علي ان   القياسية التونسية لوودم المياه الساحلية

مررررل 100 /وحرررردم  100مررررل مررررن الموموعررررة القولونيررررة, و 100 / وحرررردم 500
االكسررروين  تركيررر  ارتررررامالنتررراة   سرررولبكرررذلك , طاةطيرررةالقولونيرررة ال للموموعرررة

 – 6.2( مررن )9,  8,  7, 6, 5 ،4فرري المحطرراب ) (BOD5) الحيرروي المسررت لك
نسر  تلروث أعلري مرن براًي المحطراب ممرا أد   اوضرحب/لتر( والتري مليورام7.1

الي  يادم الطلر  الحيروي علري االكسروين فري ميراه البحرر االمرر الرذي ًرد يؤكرد ان 
ادكسررروين المسرررت لك حيويرررا فررري هرررذه المحطررراب ًرررد يكرررون بسرررب  وفررررم  ارتررررام

المطذياب في ميراه الصررف الصرحي وكرذلك  يرادم الكاةنراب الحيرة الدًيقرة فري هرذه 
  المياه.

 .طاةطيةال لموموعة القولونية،اE.coli،BOD5 ،DO . :الكلمات المفتاحية

 المقدمة.  1

تبلث  مسثاحتح حثوال  حيث  البحر األبيض المتوسط من أهم البحار يعتبر     
مليون كيلومتر مربع, ويعتبر من البحار المغلقة والذي ال تتجدد مياهثح  2.5

عشثر  وتمانيثحسنة, وتطل عليح ثال  قثارات,  80 – 75اال مرة واحدة كل 
لث  دولة ف  مقدمتها دولة ليبيا الت  تتميز بأطول ساحل والذي يصثل طولثح ا

هثم والثذي يجعثل مثن البحثر المتوسثط مثن أكيلثو متثر,  1.955000حوال  
هميثة فث  عثدة جوانث  ف  ليبيا وتكمن هثذ  األ واالقتصاديةالموارد الطبيعية 

البيئثة البحريثة  .[1]همها الثروات المعدنية , الصيد, السياحة , عبور السثفنأ
السثثيف، ممثثا غالل للشثثواطف فثث  المثثدن السثثاحلية وقعثثت تحثثت رحمثثة االسثثت

غلبيثثة  أف ثثل مكثث  للنفايثثات, و بثثدأت بثثوادر المشثثاكل جعلهثثا فثث  نلثثر األ
تبتث  الدراسثات ان حثوال  حيث  أ حرية تلهثر جليثة للعيثان ,البيئية للبيئة الب

, ]17  [المحسثنمليار نسمة ف  العالم ال يستخدمون الصرف الصثح   2.4
صثثثادر لميثثثا  مليثثثار نسثثثمة م 1.8وعلثثثل الصثثثعيد العثثثالم  يسثثثتخدم حثثثوال  

% من الميثا  80الشر  ملوثة بميا  الصرف الصح  ويتم تصريف حوال  
 العادمة الناتجة عن األنشطة البشرية ف  األنهار و البحار دون إزالة التلثو 

ف الصثح  وتعتمد المثدن السثاحلية الليبيثة علثل تصثريف ميثا  الصثر, ]21[
الث  مخثارخ خاصثة  معالجة مباشرة ال  ميا  البحر عبر شبكات تؤدي الغير
 .[4]بذلك 

 
 
 

الليبيثة، مثدن الأكبثر  طثرابلسهث  مثن  ثمن منثاط   سثةمدرومنطقة الال    
سثوا  الرئيسث  أو  مخثرخ للصثرف الصثح  42حتوي علل حثوال  والت  ت
الميثثا  الشثثاطئية بثثدون معالجثثة مثثن خثثالل  كلهثثا إلثثل تتثثدف  والتثث  الفرعثث 
يثؤثر سثلبا  ممثا ،]3[ها بشثبكات متهالكثة وغيثر مكتملثة لميثا  الصثرفمرور
هثم ومثن أ .واالقتصثاديةالترفيهيثة, طف مثن الناحيثة البيئيثة, والشثوا ذ علل ه

 اآثثثار عنثثح خطثثر التلثثو , والثثذي ينثثت  هثثو المخثثاطر التثث  تهثثدد هثثذا المثثورد
أي ثثا مثثا تسثثببح مثثن و البشثثرية الصثثحة علثثلو البحريثثةاألحيثثا  علثثل   ثثارة
 البحثثر ميثثا  اسثثتخدام  ثثرار بنوعيثثةواإلالمختلفثثة  البحريثثة قثثة لشنشثثطةإعا
التلثو  الميكروبث   هثو نثوا  تلثو  البحثارهثم أومثن أ. بهثا االسثتمتا  قلثتو

دميثثة, والحيوانيثثة والمخلفثثات الطبيثثة, الف ثثالت اآ الثثتخلص مثثن عثثنالنثثات  
مثثراض بحيثث  تصثثبه هثثذ  الميثثا  موطنثثا لمسثثببات األوالنفايثثات المتنوعثثة 

ي ثثا لهثثا تثثأثيرات , والكثثوليرا, والعديثثد مثثن األمثثراض األخثثر  وأكالتيفويثثد
 هثذا التلثو  ؤديحيث  يث ،الكائنثات الحيثةة علثل الثثروة السثمكية وحيثاة سلبي
ها اسثثتمرار والتثث  تعتمثثد عليهثثا فثث  ,يثثا متغيثثر فثث  طبيعثثة وخثثواص الال إلثثل
و الوفيثثثات وتثثثؤدي األ ثثثرار الناجمثثثة عثثثن زيثثثادة األمثثثراض أ .]3[هثثثاوبقائ

ال  الجسم أو مالمسثة الميثا  الملوثثة  الملوثة الناجمة عن طري  دخول الميا 
حيثث  . ]20[الثث  زيثثادة تكثثاليف الرعايثثة الصثثحية المباشثثرة وغيثثر المباشثثرة 

مثراض سائلة من مصثادر مختلفثة بمشثكلة األترتبط الميا  الملوثة بالنفايات ال
 والتث  يمكثن ان تثؤثر مما يثؤثر علثل انتاجيتثح الخطيرة الت  تصي  االنسان

علثثل المتوسثثط العمثثري المتوقثثع فثث  البلثثدان الناميثثة مقارنثثة بالثثدول اي ثثا  
ثار ال ارة المحتملة للملوثات الناتجة عثن ميثا  . ووجد أن اآ]19[المتقدمة 

الصرف الصح  تعتمد علل نوعية الميا  السثاحلية المسثتقبلة لهثذ  الملوثثات 
يثثة فثث  وتركيثثز المثثواد الكيميائ ذلك تعتمثثد علثثل حجثثم التصثثريف ومكونثثاتكثث

علل نوعية التصريف للمثواد الصثلبة او المثواد أي ا تعتمد  ،النفايات السائلة
. يثثؤثر التلثثو  باإل ثثافة الثثل العوامثثل ]10[ الع ثثوية او الملوثثثات الخطثثرة

  مثثثثل درجثثثة للميثثثا الفيزوكيميائيثثثةالجويثثثة بشثثثكل كبيثثثر علثثثل الخصثثثائص 
 الفيثثز وكيميائيثثةكسثثجين الثثذائ  كمثثا ان للعوامثثل الحثثرارة والحمو ثثة واأل

تأثير كبير علل التفاعالت الكيميائية والحيويثة التث  تحثد  داخثل الميثا  وقثد 
 را او مؤشرا علل تغير حالة المثا يكون للتغيرات المفاجئة لهذ  العوامل تأثي

مثراض ن نوعين من البكتريثا المسثببة لشأ بعض الدراساتو حت أ .]12[
نهثا خثاص أل باهتمثامتحلثل  Shigell, aouneiو E.coliالمعويثة وهث  
طفال عنثد سثباحتهم فث  والت  عادة يرتادها األ حلة جداال ميا  التتواجد ف  
مؤشثر البكتريثثا القولونيثة الغائطيثة فثث   اسثتخدامويثتم عثثادة .]13[هثذ  الميثا  

اد  وقثثد  .]9[جميثثع أنحثثا  العثثالم كمؤشثثر للتلثثو  بميثثا  الصثثرف الصثثح 
التطثثثور بمفهومثثثح الخثثثاطف الثثثذي حثثثد  فثثث  ليبيثثثا إلثثثل الت حثثثول فثثث  طثثثر  

فثراد المجتمثع نلثرا ذي يعز  إلل التحول ف  سلوك بعض أ، و الاالستغالل
د  الث  التغيثر فث  ممثا أ ،بية وعدم وجثود الثوع  البيئث لغيا  السلطة الرقا

ا األمثثر الثثذي أد  إلثث  إ ثثعاف كيفثثا وكمثثقثثيم السثثلوكية التثث  باتثثت تسثثتغل ال
 ال ثثغوطات المثثؤثرة والحثثد مثثن إمكاناتهثثا علثثل مقاومثثةالبيئثثة بصثثفة عامثثة 

د  لتعرض البيئة بصفة عامثة و البيئثة البحريثة بصثفة خاصثة وهذا أعليها ،
علثثل قثثدرتها علثثل المقاومثثة  للمحافلثثة علثثل  أثثثرتفثث  ليبيثثا إلثثل ا ثثرار 

انت هذ  الدراسثة خا ثعة لمعرفثة لذلك ك خاصة ف  المدن الساحلية توازنها
التلو  البكتيري ف  شواطف ميا  البحر بمنطقة تاجورا  شرقا  حتل جنثزور 

الكشثثف عثثن مؤشثثر التلثثو  يهثثدف هثثذا البحثث  إلثثل  ليبيثثا.–طثثرابلس -غربثثا  

 وقبلت  2018  اكتوبر 9 ف  وروجعت 2018 سبتمبر 26ف   بالكامل الورقة استلمت

  2018 اكتوبر 13ف   للنشر

        2018 اكتوبر 14 ف   العنكبوتية الشبكة علل ومتاحة ونشرت
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وتثاجورا   و  الجمعثةبالمجموعة القولونية الغائطية ف  شواطف منطقتث  سث
تثثائ  فثث  وقثثت قياسثث  مثثع دراسثثة طريقثثة حديثثثة وسثثريعة تعطثث  نباسثثتخدام 

   لهذ  الشواطف. الفيز وكيميائيةبعض الخصائص 

 المواد وطر  البح .  2

 موقع الدراسة - أ

امتثثدت منطقثثة الدراسثثة مثثن منطقثثة سثثو  الجمعثثة وبالتحديثثد مثثن شثثاطف     
ابوشوشثثة بجانثث  نثثادي طثثرابلس البحثثري الثث  منطقثثة تثثاجورا  وبالتحديثثد 

كيلثثو متثثر تثثم  15شثثاطف الفنثثار حيثث  بلثث  طثثول المنطقثثة المدروسثثة حثثوال  
محطثثات حيثث  تثثم تحديثثد موقثثع و احثثداثيات كثثل محطثثة  10تقسثثيمها الثث  
( يو ثثه حثثدود منطقثثة الدراسثثة و التثث  1والشثثكل    GPSبواسثثطة جهثثاز 

 .تقع ف  الساحل الشرق  لمدينة طرابلس

 

 Geographic Coordinate( يو ه موقع محطات الدراسة باستخدام نلام1الشكل  
System. 

 
لثثل طثثول منطقثثة الدراسثثة التثث  تقثثع محطثثات عشثثوائية ع 10تثثم اختيثثار     
حثداثيات كثل تثم تحديثد موقثع و إينة طرابلس حيث  الساحل الشرق  لمد علل

 جمثعحيث  (G.C. S)نلثام  باسثتخداموذلثك .GPS محطة بواسطة جهاز 
من كل محطثة وذلثك علثل هيئثة مثلث  متسثاوي األ ثال   ثال  عينات عدد

 علثلالعينثات  أخثذ متث وقثد أمتثار 5بحي  تبعد كل نقطة عن األخر  مسافة 
 خثالل سثبو  وذلثككثل أ سثم بواقثع محطتثين مثن 50الث   30 مثا بثين عم 
 .فصل الصيف بدايات

 م جمثثعتثثقثثد  للمحطثثات المدروسثثة سثثبة إلثثل التحاليثثل الميكروبيولوجيثثةنبال   
محطات علل طول الساحل الشثرق  لمدينثة  10وزعة علل عينة م 30عدد 

العينثثثات فثثث  الفتثثثرة  تجمعثثثكيلثثثو متثثثر، و 35  والغربثثث  والبثثثالطثثثرابلس 
 100تستخدم لمثرة واحثدة سثعتها الت  الصباحية ف  عبوات خاصة معقمة و

ويتم لفهثا مثرة  مل لتر بحي  تفته هذ  العبوات تحت سطه الما  حتل تمتلف
يثتم عثدة لفثات بحيث   مثن المثا  ويثتم لفهثا يثتم إخراجهثام واحدة تحت الما  ث

 باسثثتخدام coli.E.جثثرا  الكشثثف عثثن بكتريثثاتثثم إ.حكثثام تأكثثد مثثن قفلهثثا ب ال
وهث  طريقثة ( 2الشثكل  مو ثحة ب كمثا، ] Compact dry15 [طريقثة 
سثر  مقارنثة بثالطر  التقليديثة سهلة وسريعة ودقيقثة وتعطث  نتثائ  أ اختبار

ومنلمثة  ISO 16140بشهادة المنلمثة الدوليثة للمعثايير  وذلك المستخدمة
والرابطثثثة  Microvalوربيثثثة للموافقثثثة علثثثل الطثثثر  البديلثثثة الشثثثهادات األ

حيثثث  تعتمثثثد   AOACالرسثثثمية للتحاليثثثل الكيميائيثثثة والميكروبيولوجيثثثة
جنثاس نمثو أطبا  جاهزة تحتثوي علثل بيئثات مختلفثة تناسث  ل أالطريقة عل

علل ركائز لونية نشثطة تتفاعثل تحتوي هذ  البيئات معينة من البكتريا حي  
لبكتريثثا نزيمثثات خاصثثة موجثثودة فثث  البكتريثثا لتعطثث  لثثون يحثثدد نثثو  امثثع إ

]15[. 
البكتريا حيث  يعقثم مكثان  جرا ات التعقيم الخاصة بالكشف عنتبا  إتم إ    

لهثثث  كتثثثدبير إ ثثثاف  لتفثثثادي مطهثثثر بكتيثثثري ويسثثثتخدم ال باسثثثتخدامالعمثثل 
رقثام العينثات عليهثا يتم تجهثز األطبثا  بو ثع أ ،جرا  الكشفنا  إثالتلو  أ
محطثة االولثل والثانيثة ف  ال  -3,  -2,  -1ثال  تخفيفات  استخدامحي  تم 

ت وذلك لعثدم تسثجيل ف  باق  المحطا -3,  -2عن التخفيفات  االستغنا وتم 
ينثة مباشثرة فث  الطبث  الثذي يحمثل نفثس مل مثن الع 1تم حقن نتائ  عليها و
مثل مثا  مقطثر ومعقثم  9مل من العينة نفسثها فث   1حقن يتم ترقيم العينة ثم

فث  الطبث  الثذي  ححقنثيثتم و -1مل من التخفيف  1ويؤخذ  -1التخفيف  وهو
بعد االنتهثا  مثن حقثن كثل العينثات وتخفيفاتهثا   -1يحمل رقم العينة واشارة 

 30الث   15تحمثل تثرقيم العينثات تتثرك لمثدة تتثراو  مثن ف  االطبثا  التث 

 تم تو ثع فث  الح ثانة بو ثع مقلثو  رأسثا علثل عقث  وتتثرك لمثدة دقيقة
مئويثثة وفثث  اليثثوم  37سثثاعة علثثل درجثثة حثثرارة  24الثث   18مثثن  راو تتثث

جهثاز العثد, وتكثرر  باستخدامعد المستعمرات البكتيرية التال  تجر  عملية 
جثرا  عمليثة العثد ل العينثات فث  بثاق  المحطثات وعنثد إهذ  الخطوات مع ك

نالحثثثل وجثثثود لثثثونين للمسثثثتعمرات الناميثثثة وهمثثثا اللثثثون االزر  واللثثثون 
زر  بينمثثثا بثثثاللون األ E.coliج  حيثثث  تلهثثثر مسثثثتعمرات بكتريثثثا البنفسثثث

تلهثثثر مسثثثتعمرات المجموعثثثة القولونيثثثة بثثثاللون البنفسثثثج , وتحسثثث  عثثثدد 
مثثل  1المسثثتعمرات بحيثث  يمثثثل عثثدد المسثثتعمرات  فثث  الطبثث  عثثددها فثث  

فنحصثل  100مل يتم  ر  عدد المسثتعمرات فث   100وعند حسابها ف  
 .مل 100علل عدد المستعمرات ف  

 
 

 E.coliاالطبا  المستخدمة ف  الكشف عن التلو   ببكتريا يو ه ( 2 شكل

 
لجميثثثثع العينثثثثات للمواقثثثثع  يميائيثثثثةكالفيثثثثز وأمثثثا بالنسثثثثبة إلثثثثل التحاليثثثثل     

الترمثثومتر الزئبقثث   باسثثتخدامفقثثد تثثم قيثثاس درجثثة حثثرارة الميثثا  المدروسثثة 
 PHمباشثثرة عنثثد موقثثع اخثثذ العينثثات وأي ثثا تثثم قيثثاس األس الهيثثدروجين  

, أمثا بالنسثبة (pH9409 Meter- Pw Digitalباسثتخدام جهثاز قيثاس  
ت طريقة المعايرة مثع نثثرا باستخدامفقد تم قياسها   S% إلل درجة الملوحة

 ثثثثم أي ثثثا .(Mohr’s Method  الف ثثثة ودليثثثل كرومثثثات البوتاسثثثيوم
عثن  فث  المثا ، ]22[ طريقة وينكلر لقياس تركيز األكسجين الذائ  استخدام
أمثا بالنسثبة إلثثل محلثول ثيوكبريتثثات الصثوديوم ,  باسثتخدامالمعثايرة  طريث 

فقثد ثثم جمثع العينثات فث  عبثوات  BOD5قياس األكسجين المسثتهلك حيويثا 
زجاجيثثة خاصثثة  ثثيقة الفتحثثة ومحكمثثة السثثداد ويراعثثل عنثثد تعبئتهثثا عثثدم 

بعثثدها تثثم نقثثل العينثثات الثث  المعمثثل تكثثون فقاعثثات هوائيثثة داخثثل الزجاجثثة 
 ولمثثدةدرجثثة مئويثثة  25 -24درجثثة حثثرارة  فثث  الح ثثانة عنثثد هاو ثثعو

 1الث  كثل عينثة   ثيفإخراخ العينات مثن الح ثانة وأ ثمبعدها خمسة أيام 
( وثثم 2 وينكلثر W2مل من محلول  1( و 1 وينكلر W1مل من  محلول 

 DOالقنينة ب حكام وتتبع نفثس خطثوات المعثايرة التث  تسثتخدم لحسثا   قفل
كسثجين المتحصثل عليهثا مثن كميثة األكسثجين األولثل ثثم يثتم طثر  كميثة األ

الدقيقثثة خثثالل الكائنثثات  اسثثتهلكتحوبالتثثال  نحصثثل علثثل األكسثثيجين الثثذي 
علثثل المعثثايير  باالعتمثثادم مقارنثثة نتثثائ  هثثذ  الدراسثثة ثثثأي ثثا  يثثام.خمسثثة أ

 بالجمهورية التونسية.اإللزامية للمواصفات القياسية لتلو  الميا  

 لنتائ  والمناقشةا.  3

 الفيز وكيميائيةأ.  التحاليل 

لهثثذ  الدراسثثة سثثجلت  الفيثثز وكيميائيثثةمثثن خثثالل نتثثائ  بعثثض التحاليثثل     
ملحولثثا فثث  متوسثثط  ارتفاعثثا( 10,  9,  8,  7,  6,  5,  4المحطثثات   

درجثثة مئويثثة مقارنثثة ببثثاق   28 تجثثاوزدرجثثة حثثرارة ميثثا  البحثثر والثثذي 
مع مالحلة أي ا أنهذ  المحطثات قثد سثجلت نسث  تلثو  مرتفعثة  المحطات

عثثدالت ( حيثث  تثثزداد م1جثثدول  كمثثا مو ثثحة بال مقارنثثة ببثثاق  المحطثثات
وهثذا يمكثن  .]16[التفاعالت الكيميائية والبيولوجية مع زيادة درجة الحرارة

أن يشير إلل تثأثير تلثو  ميثا  البحثر بميثا  الصثرف الصثح  غيثر المعالجثة 
ف  المواقع الملوثة مقارنة بالمواقع الخالية مثن  علل درجة حرارة هذ  الميا 

رت نتائ  الدراسة التث  لهأ قدالتلو  او الت  تتعرض لكميات صرف اقل و
ف  درجات الحرارة المسثجلة مثن موقثع ألخثر حيث   اتاختالف.  [8] قام بها

قثثل ألعلثثل مقارنثثة بثثالمواقع اأكثثثر تلوثثثا درجثثات حثثرارة ألسثثجلت المواقثثع ا
درجثثة  ارتفثثا وقثثد يرجثثع السثثب  فثث  ا وهثثذا يتفثث  مثثع هثثذ  الدراسثثة , تلوثثث

الملوثثثة الثث  مثثا تحتويثثح ميثثا  الصثثرف مثثن المدروسثثة الحثثرارة فثث  المواقثثع 
ملوثات كيميائية وع وية و تأثيرها علل زيادة كمية التفاعالت الت  تحثد  
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ف  هذ  الميا  كذلك تأثير هذ  الملوثات علل نقاوة الميا  حيثت تسثب  عكثارة 
حس  كمية الصرف والت  بدورها تثؤدي الث   ألخرتختلف شدتها من موقع 
هثم الخصثائص أتعتبثر مثن  قثدحرارة هثذ  الميثا  و احدا  تغيرات ف  درجة

خثر  تحثدد مثد  جثودة أالطبيعية للنلام البيئ  بسثب  تأثيرهثا علثل عوامثل 
 .]16[  هذ  الميا  كذلك دورها الهام ف  التفاعالت الكيميائية والبيولوجية

فثثث  جميثثع المحطثثثات تباينثثثات بسثثيطة حيثثث  تراوحثثثت القثثثيم pH سثثجلت 
 2,  1محثدودا عنثد المحطثات    ارتفاعا( والذي سجل 8.21 – 8.01بين 
بينمثا كثثان حجثم التلثو  بهثثذ  المحطثات ودرجثة الحثثرارة  8.21( وهث  3, 

( الثثثذي كثثثان فيثثثح تركيثثثز 9,  8, 7,  6,  5,  4بالمحطثثثات    أقثثثل مقارنثثثة
لكن كانت نسبة التلو  أعلل وذلك من خالل نتثائ  و األس الهيدروجين  أقل

وهثذا يتفث   (2الجدول  بوالميكروبيولوجية  (1الجدول  ب التحاليل الكيميائية
كمثثثا تثثثؤثر درجثثثة الحثثثرارة علثثثل  .]2[مثثثع الدراسثثثة التثثث  توصثثثل اليهثثثا  

 الموصثثلية ودرجثثة الحمو ثثة ومسثثتو  تشثثبع هثثذ  الميثثا  بالغثثازات الذائبثثة
]17[  .  

 جثثات الملوحثثة المسثثجلة لجميثثع محطثثات المدروسثثة مثثابينادرتراوحثثت    
( اقثثثثل درجثثثثة 9( حيثثثث  سثثثثجلت المحطثثثثة  رقثثثثم % 36.5 - % 33.35 

( وقثد لثوحل أنهثا تقثع بثالقر  مثن أحثد 1  جدول%  33.35ملوحة وه   
نسثثبة الملوحثثة فيهمثثا  انخفثثاضمخثارخ الصثثرف الصثثح  وهثثذا مثثا قثد يفسثثر 

توافث  هثذا ينسثبة الملوحثة وقثد  انخفثاض نتيجة لهذا التصريف وتثأثير  علثل
 .]6[،]2[مع الدراسة الت  قام بها 

 - 4.1  مثا بثينخثالل فتثرة الدراسثة  DO الذائ  تركيز األكسجين سجل   
مل  / لتر( والمالحل من خالل هذ  النتائ  انخفاض كميثة األكسثجين  7.00

 4.2( حي  بل  متوسثط تركيثز األكسثجين 8,  7,  4الذائ  ف  المحطات  
مل /لتر والت  سجلت فيهثا نسث  تلثو  عاليثة حيث  تتسثب  الكميثات الكبيثرة 

ة فث  زيثادة من المركبات الع وية الت  يتم تصريفها فث  المسثطحات المائيث
 .]17[النمثثو الميكروبثث  وبالتثثال  تثثؤدي الثث  تقليثثل كميثثة االكسثثجين الثثذائ  

بينمثثا ارتفعثثت قثثيم االكسثثجين الثثذائ  نسثثبيا فثث  بثثاق  المحطثثات والتثث  بلثث  
ملثث /لتر والتثث  سثثجلت اقثثل نسثثبة  7( والثثذي بلثث  10اعالهثثا عنثثد المحطثثة  

 .تلو 
مل / لتر( حي  بلغثت  7.1 – 3.6ما بين  BOD5  تراكيز سجلتاي ا     

( والتثثث  ارتفعثثثت فيهثثثا نسثثثبة التلثثثو  مقارنثثثة 7،8اعالهثثا عنثثثد المحطثثثات  
 3.6سجلت فيها أقثل قيمثة لشكسثجين المسثتهلك حيويثا وبالمحطات االخر  

مو ه فث   كما  الذي سجل أدنل مستو  للتلو  (10ف  المحطة   مل /لتر
وكثذلك توافقثت مثع .]2[ وهذا يتف  مع نتائ  الدراسة الت  قام بهثا (3 شكلال

والتثث  الحلثثثت فيهثثا انخفثثثاض قثثيم األكسثثثجين  .]5[ الدراسثثة التثث  أجرتهثثثا
الذائ  ف  بعض المواقع البحرية الت  سجلت فيها نسبة تلثو  عاليثة مقارنثة 
بثثالمواقع التثث  سثثجلت فيهثثا نسثثبة تلثثو  أقثثل , وهثثذا يمكثثن أن يكثثون قثثد اد  

رة المغثذيات التث  تصثاح  لزيادة الطل  الحيوي علثل األكسثجين بسثب  وفث
ميا  الصرف والذي يؤدي إلثل زيثادة أعثداد الكائنثات الحيثة الدقيقثة وبالتثال  
يثثزداد الطلثث  علثثل األكسثثجين الثثذائ  فثث  هثثذ  الميثثا  ,ويعتبثثر تحديثثد تركيثثز 
االكسجين الذائ  والمقارنة بقيمتح التشبعية كذلك تحديد االكسجين المسثتهلك 

الثثثة تلثثثو  جسثثثم المثثثا  ومثثثن خثثثالل معرفثثثة حيويثثثا مقياسثثثا جيثثثدا لتحديثثثد ح
االستخدام التدريج  لشكسجين ف  الجسثم المثائ  يمكثن معرفثة كميثة المثواد 

 .]11[المتحللة او الع وية الواردة اليح ف  وقت معين
 
 

 ( نتائ  التحاليل الفيز وكيميائية لمواقع نقاط الدراسة1جدول  
 النقاط

)محطات 

 الدراسة(

Temperature 
0C 

pH 
جزء  الملوحة

 1000في  
DO BOD5 

1 26.5 8.21 34.5 6.0 4.5 

2 25.5 8.2 36.5 6.7 4.2 

3 25.7 8.18 36.5 6.95 4.0 
4 28 8.01 34.5 4.5 6.8 

5 27.5 8.08 35.95 5.7 6.2 

6 28 8.03 35.25 6.11 5.7 
7 28 8.11 35.2 4.2 7.0 

8 28 8.06 34.45 4.1 7.1 

9 28 8.08 33.35 5.6 6.6 
10 28.5 8.12 35.55 7.0 3.6 

 

 

 ف  محطات الدراسة  BOD5كمية  ف  ميا  البحر و  DO تركيز .(3شكل  

 الميكروبيولوجية التحاليل.   

ألهثثرت دالالت وا ثثحة علثثل تلثثو  ميثثا  الشثثواطف للمنطقثثة المدروسثثة     
وان كثان هنثاك تبثاين فث  كميثة التلثو  مثن محطثة ألخثر  E.coli  ببكتريثا 

وذلثك  E.coli(  كانثت خاليثة مثن التلثو  ببكتريثا 10فنجد ان نتائ  المحطثة  
لبعثثدها عثثن مصثثادر التلثثو  نجثثد أن محطثثات أخثثر  قثثد ارتفعثثت فيهثثا نسثثبة 
التلو  عن الحدود المسمو  بها مقارنة بالمواصفات القياسثية للحثدود القياسثية 
لجثثثودة الميثثثا  السثثثاحلية للجمهوريثثثة التونسثثثية لنوعيثثثة الميثثثا  السثثثاحلية والتثثث  

(  والتثث  1,  5,  6,  2,  3اعتمثثدت عليهثثا هثثذ  الدراسثثة وهثث  المحطثثات  
,  266,  216,  183بهثثثا علثثثل التثثثوال     E.coliسثثثجلت أعثثثداد بكتيريثثثا  

 4مل من عينة الميا  , اما بالنسبة للمحطثات   100( وحدة لكل 483,  316
(  فقثثثد سثثثجلت ارتفثثثا  ملحولثثثا فثثث  أعثثثداد مسثثثتعمرات بكتريثثثا 9,  8,  7, 

E.coli    100حدة لكثل ( و1166,  1150,  4350,  1200علل التوال 
 (.4مل من العينة كما بالشكل  

 (group Coliform Bactria  موموعة بكتيريا الكوليرورم: -2
للمحطثثثات المدروسثثثة كمثثثا  ألهثثثرت نتثثثائ  تحاليثثثل المجموعثثثة القولونيثثثة    

( انها ارتفعت عن  الحدود المسمو  بها حسث  المواصثفة 5مو حة بالشكل  
متوسثط االعثداد المسثجلة  تثراو التونسية لنوعية وجودة الميا  السثاحلية حيث  

وسثجلت أقلهثا عنثد المحطثة  (11316 –833.33ف  محطات الدراسثة بثين  
 .(833.3  ( وه 3 
 

  مل من   100لكل (. االعداد المسجلة للبكتريا ف  محطات الدراسة   وحدة2جدول  
 .العينة(

 E.coli المحطة
Coliform 
Bacteria 

 E.coli المحطة
Coliform 
Bacteria 

1 483.3 1066.6 6 266.6 1566.6 

2 216.6 1000 7 4350 10633.3 

3 183.3 883.3 8 850 11316.6 

4 1200 1950 9 1166.6 3733.3 

5 316.66 1883.3 10 0 1400 
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للمحطات المدروسة ومقارنتها   Escherichia Coli(  يو ه نتائ  تحاليل 4الشكل  

 .ECبالمواصفة التونسية و 

( 11316.33 - 10633.3(   8، 7وأعالهثثثا سثثثجلت عنثثثد المحطتثثثين     
مسثثتعمرة و قثثد يرجثثع التبثثاين فثث  أعثثداد البكتريثثا لمحطثثات الدراسثثة الثث  عثثدة 

ف وبعثض األنشثطة البشثرية البعثد عثن مخثارخ الصثر أسبا  اهمها القثر  أو
يمكثن وهذ  المخرجات.  وانتشار األخر  ومساهمة التيارات البحرية علل نقل

هثذ  المحطثات وذلثك لوقوعهثا بثالقر  لأن تكون هذ  الزيادة ف  درجة التلثو  
من مصادر التلو  كمخارخ قنوات تصرف ميا  الصثرف والصثرف الصثح  

شثرق  مخثرخ ابوشوشثة  فث  متثر  300علل بعد حوال   9حي  تقع المحطة 
متر غرب  مخرخ الحفثرة فيمثا تقثع  200علل بعد حوال   8حين تقع المحطة 

بالقر  مثن مخثرخ ملعث  الثروض , أي ثا تشثير بعثض الدراسثات  7المحطة 
حيث  يزيثد  غائطيثةعلثل مؤشثر البكتريثا ال تثؤثران هناك بعثض العوامثل التث  

  هثثذا المؤشثثر فثث  األوسثثاط الغنيثثة بالمغثثذيات أكثثثر مثثن األوسثثاط غيثثر الغنيثثة
, أي ثثثا وجثثثد ان اآثثثثار ال ثثثارة المحتملثثثة للملوثثثثات الناتجثثثة عثثثن ميثثثا  [14]

الصثرف الصثثح  تعتمثثد علثثل نوعيثثة الميثثا  السثثاحلية المسثثتقبلة لهثثذ  الملوثثثات 
الكيميائيثثة فثثث   ادكثثذلك تعتمثثد علثثل حجثثم التصثثثريف وتركيثث  وتركيثثز المثثو

النفايات السائلة وتعتمد اي ثا علثل نوعيثة التصثريف للمثواد الصثلبة او المثواد 
, وأي ثثا قثثد تلعثث  التيثثارات البحريثثة ] 10 [الع ثثوية او الملوثثثات الخطثثرة. 

دور كبير ف  نقل وانتشار كميات مثن مخرجثات ميثا  الصثرف الصثح  حثول 
اإل افة إلث  كميثة الصثرف التث  المواقع المدروسة أماكن بعيدة عن المخرخ ب

حيثث  تثثرتبط الميثثا  الملوثثثة بالنفايثثات  تصثث  يوميثثا فثث  ميثثا  هثثذ  الشثثواطف,
السائلة مثن مصثادر مختلفثة بمشثكلة االمثراض الخطيثرة التث  تصثي  االنسثان 
والت  يمكن ان تؤثر علل المتوسط العمري المتوقع فث  البلثدان الناميثة مقارنثة 

خثالل نتثائ  هثذ  التحاليثل الميكروبيولوجيثة لثوحل . مثن [19]بالدول المتقدمة 
كبيثثر وملحثثول فثث  نسثثبة التلثثو  بالمنطقثثة المدروسثثة مقارنثثة  ارتفثثا أن هنثثاك 

األمثر الثذي يعتبثر مؤشثرا خطيثرا علثل  ,[7] ، ]5[بالنتائ  التث  توصثل إليهثا 
وهثثذا قثثد يعثثود لزيثثادة  علثثل الكائنثثات الحيثثة خطيثثرتلثثو  هثثذ  الميثثا  وتثثأثير  ال

الكميثثات الهائلثثة مثثن ميثثا  الصثثرف الصثثح  غيثثر المعالجثثة واألنشثثطة البشثثرية 
وغيا  ال وابط البيئية والرقابية يمكن أن تكون قثد سثاهمت  المختلفة األخر 

 بشكل كبير ف  حدو  هذا التلو .
 

 
 

للمحطات المدروسة مقارنة Cliform Bacteria متوسط نتائ  أعداد  .(5)الشكل 
 .التونسيةبالمواصفات 

 

 التوصيات.  4

% من شثواطف المدينثة االمثر  90تشير نتائ  الدراسة إلل تلو  حوال      
انشثثطتهم  مزاولثثةالثثذي  يجعلهثثا غيثثر امنثثة  للسثثباحة ويحثثرم الكثيثثرين مثثن 

البحرية المختلفة مما  يستوج    رورة االهتمام  بهذا االمر والعمثل علثل 
إلثل احتماليثة وجثود تلثو    أشثارتالحد من مصادر التلثو . نتثائ  الدراسثة 

بملوثثثات اخثثر  منهثثا علثثل سثثبيل المثثثال ال الحصثثر المعثثادن الثقيلثثة  التثث  
 تكون ف  الغال  مصاحبة لميا  الصرف الصح . 

الميثثا  عبثثر شثثبكات ميثثا  الصثثرف الصثثح   يفتصثثر لتنبيثثح بثثأنلك اكثثذ    
مثثع غيثثا  التشثثريعات البيئيثثة والرقابيثثة وغيثثر معالجثثة إلثثل ميثثا  الشثثواطف ال

، سثاهمت بشثكل كبيثثر فث  حثدو  هثثذا التلثو  البكتريولثثوج التث  قثد تكثثون 
يوصثثل بمعالجثثة المصثثارف الصثثحية قبثثل تصثثريفها فثث  ميثثا  البحثثر كمثثا 

ة العامثثثة وتقليثثثل التلثثثو  والحثثثد مثثثن انتشثثثار يالصثثثحالبيئثثثة للمحافلثثثة علثثثل 
 االمراض الخطيرة.
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