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 الممخص  

والمخرج المائي لمبحيرة )نفق ري  ،تشرين 16تحديد نوعية مياه بحيرة سد بيدف ىذه الدراسة  أجريت
في محافظة  ،البيضا( لمعرفة إمكانية تحويل جزء من مياه البحيرة إلى شبكة مياه الشرب عين

وىي  ،من ثالث مواقع ،تحديد مدى مالءمتيا لمشربو مياه فصميًا لتحميميا العينات  تالالذقية. أخذ
الفصمية  خالل الفترة ،نفق ري عين البيضاو  ،تشرين 16بحيرة سد و  ،لبحيرة )جسر غمام(امدخل 
التعداد العام لمبكتريا طريقة الصب في الطبق المعيارية لتحميل  اختيرت. 2019و 2018 لعامي

(HPC)،  قياس مؤشرات جودة مياه الشرب )وPH, TUR, NO3-, NO2-, NH4+, PO4-3, 
TOC .أظيرت النتائج وجود فروق معنوية بين المواقع المدروسة لتعداد حيث ( لنفس العينات
HPCوبمعامل ارتباط بين  مستعمرة/مل( 4000نير أعمى تعداد ). فسجمت مياه الHPC وNH4+ 

(r=0.71 ثم انخفض .)HPC بين  والشوائب في مياه البحيرة بسبب تطبق المياه وبعامل ارتباط
HPC ( والعكارةr=0.87ثم عادت لترتفع من جديد في مياه النفق وبعامل ارتباط .)  بينHPC 

 .دة محطة التصفية ليصار إلى ربطيا بشبكة مياه الشربلذلك يجب اشا .PO4-3 (r=0.91)و
تشرين،  16سد بحيرة ، الكبير الشمالي نير ،بكتريا متباينة التغذية، جودة المياهة: مفتاحيالكممات ال

   ري عين البيضا، محطة تصفية. نفق

 :مقدمةال

 لضمانمن األساليب العديد  استخدام يمكن .بلشر مامات عند إدارة مصادر مياه ااالىت أكبر ىي والكمية والجودة السالمةتعد 
السنوي لسكان حوض نير الكبير الشمالي رتفاع معدل النمو السكاني ال نظرا. وتوزيعيا الشرب مياه معالجة أثناء الةالفع   اإلدارة

 سيكون المقالة ىذه حورم .كمصدر لمياه الشربتشرين  16 سدمن مياه  الحقاً االستفادة (، فإنو البد من 2018%( )العمي،  2.1)
 متباينة البكتريا مصطمح يتضمن. المياه استراتيجيات إدارات في استخداميا يمكن التي الشرب مياه جودة قياس مؤشرات أحد عمى

 بطريقة البكتريا بعد سابقاً  والمعروف colony counts المستعمرات بعد أيضاً  والمعروف ،heterotrophic bacteria التغذية
 تستخدم التيو  المياه، في الالىوائية اليوائية البكتريا اختبار ،standard plate count bacteria المعيارية لطبقبا الصب

 البيئة ضمن الكائنات ىذه تتواجد قد. التطور أجل من العضوية غير المغذيات أمالح من محددة وكميات لمنمو العضوية المغذيات
 النشاط كل لتقدير قياسيا فيتم والفصول، المواقع بين كبير بشكل عتتنو  أن وممكن ،والمعالجة الطبيعية المياه شكمي بكال

 وخصوصاً  العامة، الصحة عمى آثار السطحية المياه في تواجدىا يسبب قد .سواء حد عمى الممرض وغير الممرض البكتريولوجي
 النظام من جزء تكون قد أو واالسيال، الغثيان متضمنة معدة أو معوية أمراض الكائنات ىذه تسبب قد ،االنتيازية الكائنات

 الماء ذلك في بما البيئة في يعيطب بشكل موجودة وىي اإلنسان لصحة ضارة وليست البشري الكائن لجسم الطبيعي االيكولوجي

mailto:anjemahmoud@gmail.com
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Amanidaz et al., 2015)) .حاوية شرب لمياه المستيمكين عمى أىمية ذو خطر يوجد ال أنو العالمية الصحة منظمة فأشارت 
 فتنتقل ةمناعال فييضع األشخاص لدى المرض تسبب ولكنيا الممرضة الناحية من ثانوية فتعد ،البكتريا ىذه من كبير تنوع عمى
 بو المسموح الحد أما. (WHO, 2011) مل1/  مستعمرة 500 حتى بو مسموح أعمى حد ووضعت الجروح، أو التنفس طريق عن
 السورية القياسية لمواصفةا في بو المسموح والحد. ((European Union ,1998 مل1 / مستعمرة 20 األوروبي االتحاد في
 البكتيرية لممجموعة ان(. تحضين ساعة 24 لمدة ºم 37 الدرجة عند مل 100/  مستعمرة 200) ىو (2007) الشرب مياهل

HPC نتائج تفسير تحول العقود، مر عمى تاريخ طويل كمؤشر لنوعية مياه الشرب HPC مؤشر إلى المياه سالمة عمى مؤشر من 
 المؤشرات كأحد العاممين قبل من المعالجة وبعد المياه معالجة أثناء HPC قياس يستخدم الحالي، الوقت في. المياه جودة عمى

. المتبقي لحرا الكمور الييدروجيني، الرقم العكارة، الكوليفورم، بكتريا مثل أخرى اختبارات تتضمن .التعقيم عمل مراقبة في العديدة
 البكتريا تحميل يساعد  .(WHO, 2003) المياه لمعالجة جديدة طريقة واختبار تصميم اعادة عند بحث كأداة المؤشر ىذا فيستخدم
 الزمانية التغيرات كال عمى لممياه الميكروبيولوجية الجودة مراقبة تعتمد. المياه جودة تقييم في السدود مياه في التغذية متباينة
 خطوات باتخاذ الحذر أخذ يجب بالتالي .(Morrison et al., 2017) المائية البيئية األنظمة في البكتيري لمتعداد نيةوالمكا
 Ibekwe and) الشرب مياه توزيع أنظمة في التغذية متباينة البكتريا تعداد لتخفيض التوزيع شبكات حتى المصدر من أساسية

Murinda, 2019)  . مياه نير عينات سطحية من للمبكتريا متباينة التغذية كمؤشر عمى جودة المياه بقة الدراسات السااشتممت
  .تشرين 16 سدبحيرة مياه من و  (2010محمود، و  حماد) الكبير الشمالي

 :أىمية البحث وأىدافو
أكبر )تشرين  16رة سد بحينير الكبير الشمالي، و مياه كل من تحاليل مفصمة عن المجتمع الميكروبي ل تم تقديمفي ىذه الدراسة، 

. نفق ري عين البيضا حيث ستقام محطة تصفية لتحويل مياه السد إلى مياه صالحة لمشربنياية وعمى ، (سد في مدينة الالذقية
بحيرة السد بحيرة طباقية الفصول دافئة، يمتزج عمود الماء بحرية طوال فصل الشتاء، يحدث كال الترسب الطبقي واالنفجار األشني 

تصف الربيع حتى منتصف الخريف، مسببًا زيادة في توضعات الكربون العضوي وتطور حالة نقص األكسجة من من
hypoxia/anoxia  في طبقة الممال الحراريthermocline  وطبقة عمق الركودhypolimnion ( حيث طبقة المياه السفمى وىي

تمعات الميكروبية ستكون متشابية أثناء خمط مياه البحيرة، ومن أن المج يعتقد(. باردة متطبقة وتكون داكنة وراكدةو عميقة تكون 
، لمبحيرة، عمى سبيل المثالطبقي تالمتوقع أن تكون االختالفات في عالقات المجتمعات الميكروبية ومحتواىا أثناء الترسب ال

أن حجم ىذه االختالفات  تفترض الدراسة. وطبقة المياه السفمى الراكدة epilimnionاالختالفات بين مجتمعات طبقات المياه العميا 
الضوء عمى االختالف الكبير والطبيعة الديناميكية لممجتمعات  النتائجتمقي . سيزداد مع زمن الترسب، مثل، الصيف يتبعو الخريف

 . متغيرات المناخية والجيوكيميائيةالميكروبية والتي تتطور عمى أعماق مختمفة وفصول مختمفة كرد فعل ل

 :عمى الحالية الدراسةىداف تتمثل أ
 .االختالفات الزمانية والمكانية لمبكتريا متباينة التغذية رصد .1

 مؤشرات جودة المياه خالل الفصول والمواقع المختمفة.و بين التعداد العام لمبكتريا ومعامل التحديد تحديد عالقات االرتباط  .2

 مواقع الدراسة 
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عند جسر غمام )قبر  /ثا(3م 6.78)سنوي  في األراضي السورية بمتوسط تدفقكم(  96يبمغ طولو ) :نير الكبير الشمالي -
. إن المناخ السائد في المنطقة ىو المناخ تحت المداري، حيث يكون الطقس معتداًل ورطبًا شتاء ومعتدل إلى (1شكل ال) العبد(

صيفًا. أما  °م 35ا أنيا ال تتجاوز ال حار ورطب صيفًا، ومن النادر ما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر شتاًء كم
ة ما بين ( مم سنويًا، ييطل معظميا في الفتر 1000-800الياطل المطري فيو مرتفع نسبيًا حيث يتراوح معدل اليطول ما بين )

  .(1997، ومن النادر أن تحصل ىطوالت في الصيف )عجميان، شيري كانون األول وشباط

 

 .(2013)العمي،  مى الواقع )أ( اضافة إلى صورة األقمار الصناعية )ب(عيبين المواقع الثالث  [1]شكل 
التخزينية ( عند السعة 2كم 11.2، تقدر مساحة سطحيا )1985تشرين عام  16أقيمت بحيرة سد : تشرين 11بحيرة سد  -

طبقة رواسب مع متر،  50يصل عمق البحيرة حتى و متر(،  74.60)( مع ارتفاع عن سطح البحر 3مميون م 212العظمى )
كثيفة من الرمل والحصى مع توضعات رممية سمتية، وليا شكل مورفولوجي مثالي لمخزانات التجميعية المنخفضة. كما ويتصف 

حسب الفصول حيث تحدث السعة العظمى في فترة الربيع نيسان وأيار، وأقل مستوى في  ةكبير بتغيرات حجم الماء ضمن السد 
  .(1)شكل  أيمول وتشرين األول

/ ثا( وىو متغير حسب 3م 4.5متر( عن سطح البحر، بمتوسط غزارة ) 57) بارتفاع نفق من مأخذاليخرج : نفق ري عين البيضا-
متطمبات الري، حيث يمتد موسم الري من شير أيار حتى شير تشرين األول ويصل طول النفق من جسم السد حتى موقع انشاء 

 .(1شكل ) كم( 7.2محطة تصفية مياه الشرب حوالي )
    مواد البحث وطرائقو:

 جمع العينات 
ترسب ضمن البحيرة والنير، مع عمود ماء مؤكسج بشكل  يوجد الحيث )قبل االنفجار األشني،  2018جمعت العينات في شباط 

يمول، أوأخذنا عينات أيضًا في عمود ماء طباقي(، مع المبكر، حيث االنفجار األشني،  )الصيف 2018تموز وفي شير كامل(، 
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)حيث أواخر الصيف وأشير الخريف، بعد فترة االنفجار األشني، عمود ماء طباقي مع ازدياد في  2019تشرين أول وتشرين ثاني 
 المادة العضوية والرواسب في طبقة الممال الحراري إضافة لمطبقة المائية السفمية(. جمعت العينات من الطبقة المائية العميا لمبحيرة

ومن منتصف  غمام عينات النير من موقع واحد في منطقة قبر العبد تحت جسر تم أخذ. متر( 1-سم 25) epilimnionوالنير 
 لسد فقد أخذت قرب قمع المفيض. االنير حيث الجريان وغمرت العبوات تحت سطح النير بعكس اتجاه التيار، أما عينات 

استخدم  ،تنوع تكرار عينات النفق حسب الظروف التشغيمية لمقناة، طبقة المياه السفمى لمبحيرة ري عين البيضا عينة نفق تمثل 
مل مغسولة جيدًا ومعقمة في األوتوكالف وضعت في محفظة  500لجمع عينات التحميل الجرثومي عبوات زجاجية سعة العبوة 

 عبوات زجاجية مغسولة جيداً  دماستخالتحاليل المطموبة مباشرة فور وصوليا لممختبر. وتم إجراء ، لنقميا إلى المختبرمبردة  خاصة
بعبوات مصنعة من البولي ايتيمن ة الكيميائي التحاليلعينات  تكما جمع. لجمع عينات تحميل الكربون الكمي العضوي ومجففة

Polyethylene م 4سعة ليتر واحد ثم حفظت العينات في البراد عمى الدرجةº  .مع األخذ بعين لحين إجراء التحاليل المطموبة
 .APHA)، 1998) مكرومترMillipor (0.45 )عبر فمتر ةالكيميائي التحاليل ترشيح عينات تبار انو تماالع

   Heterotrophic Plate Count( HPC) التغذية متباينةتحاليل البكتريا 
تكون قابمة لمعد ثم  أجريت تحاليل البكتريا متباينة التغذية من خالل استخدام التمديدات العشرية لتخفيض التعداد البكتيري بحيث

ل كالتحريك حتى يتم توزيع التمديد بش وتم plate count agarوسط اآلغار المغذي السائل وتم صب نقمت الى أطباق بتري 
 48 -24لمدة  ºم 37عمى الدرجة  في الحاضنة الجرثومية تحضين األطباق بشكل مقموب تممتجانس ثم تركناه حتى يجمد، ثم 

 .APHA)، 1998)ساعة حسب ما ىو وارد 
وسجمت النتيجة Hach (Turbidity meter 2100 ) تم قياس العكارة باستخدام جياز: مشربالصالحة ل مياهالمؤشرات جودة 

 Thermo orion( باستخدام جياز pHكما تم قياس الرقم الييدروجيني). Nephelometric Turbity Units (NTUمقدرة ب )
لقياس شوارد النترات، النتريت، األمونيا  Spectrophotometer DR 2010 الضوئي التحميل الطيفي استخدم مقياس. 210

 Shimadzu    TOC-VCSH /ل(. كما تم قياس الكربون الكمي العضوي واآلزوت الكمي باستخدام جياز)ممغوالفوسفات مقدرة 
 Totalالكمي (، واآلزوت NPOC) Non- Purgeable Organic Carbonالكربون الكمي العضوي الغير قابل لمتطاير لقياس

Nitrogen (1998 ،(APHA  
 بر المركزي لممؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الالذقية.تفي المخ أجريَّ العمل

 اإلحصائي التحميل
( General Analysis Of Varianceوتحميل التباين العام ) SPSSتم التحميل اإلحصائي باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي 

 معامل التحديدإضافة الى  كما تم تحديد معامل االرتباط لعدد من المؤشرات باستخدام صيغة بيرسون . ANOVAباستخدام اختبار 
 لعدد من المؤشرات.

 :النتائج والمناقشة
اليوائية  البكتريا اتالكائن ىذه تشمل. قد الشاممة الميكروبية الجودة عمى كمؤشر التغذية غيرية البكتيريا عد يستخدم ما غالًبا

 المياه الطبيعية والمعالجة حالتيالبيئة في كال  انحاء جميع في تتواجد أن ويمكنالممرضة وغير الممرضة.  ،(3)الشكل  والالىوائية
(APHA, 1998) .و في وخالل الفصول األربعة الحد المسموح ب المدروسة الثالثة لممواقع التغذية متباينة البكتريا تعدادات تجاوزت
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 20) األوروبيةو  ،ساعة( 24لمدة  ºم 37عند الدرجة  مل100مستعمرة/ 200) لمياه الشرب القياسية السورية المواصفة
(. 2-10التمديدات العشرية وسجل أعمى تعداد لمنير عمى التمديد )تم استخدام  .((Council Directive, 1998مستعمرة/مل( 

لوغارتم التعداد من أجل تم استخدام . (2جدول ) 0.05عند المستوى  مواقع الثالثةوجود فروق معنوية بين الالنتائج أظيرت 
ومع أول  2019مستعمرة/مل( في تشرين أول  4000)المقارنة بين المواقع الثالثة. سجمت مياه النير أعمى القيم ووصمت حتى 

مستعمرة/مل(. يميو مياه السد  650تموز )(. يميو مياه النفق فسجل أعمى تعداد في شير 2020ىطول مطري )كانون الثاني 
. ان ىذا االختالف يبين أن لتطبق بحيرة السد (2)شكل  2019مستعمرة/مل( في شير تشرين الثاني  310مسجاًل أعمى تعداد )

ن معامل كما يبي خطية بعالقة دورًا ىامًا في تخفيض التعداد الجرثومي في الطبقات السطحية منيا وخصوصًا أنو ارتبط بالعكارة
 .الرواسب خزانات لمبكترياتعد (. ثم عودة ارتفاعو في مياه النفق بسبب تحرره من الرواسب حيث 5 )شكل R2= 0.75التحديد 

مستعمرة/مل( في  2100)سجل تعداد مرتفع بعد اليطوالت المطرية في الشتاء فوصل حتى  :عند مدخل بحيرة السد مياه النير
( حيث أن البكتريا تميل ألن تكون محمولة أكثر من كونيا حرة في  NTU 18ع عكارة عالية )مترافقًا ذلك م 2019شير شباط 

الجريان من األراضي المجاورة أو بسبب انطالق بكتريا الرواسب بسبب غزارة النير. ثم سجل أقل  إلىىذا االرتفاع يعزى الوسط و 
 NTU).1.52مستعمرة / مل( مع أخفض درجة عكارة ) 230فانخفض حتى ) 2019تعداد جرثومي في مياه النير في شير أيار 

مستعمرة/مل(  660في شير تموز ) HPCبقي التعداد منخفضًا في مياه النير في الصيف مقارنة بالخريف والشتاء فسجل تعداد 
د كان . لق(2)شكل  (NTU 6.13( ودرجة عكارة منخفضة نسبيًا بالنسبة لمنير )mg L-1 1.88إلى ) TOC تركيز مع انخفاض

 مياه السد والنير )مياه سطحية(، بسبب تأثير االشعاع الشمسي.  TOCو HPCلدرجة الحرارة تأثير عكسي عمى 
 لوحظ في مياه النير أنو لم يكن الرتفاع درجة الحرارة تأثير بقدر ما كان تأثير لميطوالت المطرية والجريان من األراضي المجاورة.

إلى  2019، 2018شير الخريف فوصل التعداد في شير تشرين األول في كال العامين في أ HPCسجل أعمى تعداد لبكتريا 
األمونيوم تركيز شاردة ( عمى التوالي. وارتفاع NTU 10و 19وارتفاع العكارة الى ) ،مستعمرة/مل( عمى التوالي 4000، 1020)

اردة األمونيوم بازدياد التعداد الجرثومي وىذا يدل (. من أىم ما لوحظ في مياه النير ىو ارتفاع تركيز ش1-مغ ل 0.1، 0.08)الى 
 PHعمى سير عممية التنقية الذاتية بشكل جيد والقيام بتحميل المواد العضوية مسببة انطالق األمونيوم الى الوسط مسببة ارتفاع 

 .(7)شكل  المياه أيضاً 
مرتفع في الشتاء، ثم انخفض في الصيف ثم  HPCد السد نفس منحى مياه النير فسجل تعدابحيرة أخذت مياه  السد:بحيرة مياه 

عاد لالرتفاع ثانية في الخريف. فسجل في الشتاء مع اول ىطول مطري غزير ولمدة أيام قبل أخذ العينة في شير كانون أول 
مستعمرة/مل(. ثم  121) 2019(، وبقي مرتفعًا في شير شباطNTU 5.15مستعمرة/مل( مع عكارة ) 160تعداد ) 2018

مع تطبق البحيرة مترافقًا مع  2019( في شير أيارmg L-1 3.07إلى ) TOCمستعمرة/مل( مع انخفاض قيمة  10فض إلى )انخ
وزيادة شدة االشعاع الشمسي. لقد لعب تطبق البحيرة في أواخر  °م 27( وارتفاع الحرارة الى NTU 2.27انخفاض العكارة إلى )

مستعمرة/مل( عمى التوالي  47، 10دورًا ميمًا في انخفاض التعداد إلى أقل القيم )الربيع في شير أيار وفي الصيف في شير آب 
. إضافة الى أن تطبق البحيرة ساعد في زيادة كفاءة التعقيم باالشعاع الشمسي (Morrison et al, 2017)دراسة ل مطابقوىذا 

في أشير الخريف حيث يكون منسوب السد قميل لتصل ثم تعود لترتفع  حيث تميل البكتريا الن تكون محمولة أكثر من كونيا حرة.
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(، mg L-1 3.3إلى ) TOC( وارتفاع NTU 13.2مستعمرة/مل( مع ارتفاع العكارة إلى ) 310إلى ) 2019في تشرين الثاني 
 . غذاء رئيسي لمبكتريا في طبقات المياه السطحية TOCحيث يشكل 
/ ثانية حيث 3م 2.5ضخ لو في بداية موسم الري في شير أيار بمعدل غزارة  سجل أقل تعداد في مياه النفق عند أول مياه النفق:

قيمة ( وأقل °م 21مستعمرة/مل( يقابميا أخفض درجة حرارة في مياه النفق ) 50) HPCكانت السعة األعظمية لمسد فكان تعداد 
PH (7.81 )وأقل تركيز TOC (2.36mg L-1 وأقل تركيز )PO4

 650داد في شير تموز الى )(. ثم ارتفع التع0.05) 3-
من الجدير بالذكر بالنسبة لمياه النفق فمم تكن (. °م 32.5مستعمرة/مل( بارتفاع درجة الحرارة الى أعمى درجة في مياه النفق )

( r= 0.82والعكارة ولكن لوحظت عالقة االرتباط كانت مع ارتفاع درجة الحرارة ووصمت حتى ) HPCىناك عالقة ارتباط بين 
وىذا منطقي في المياه العميقة والمظممة حيث ال وجود لإلشعاع الشمسي المعقم )عمى خالف المياه السطحية لمنير ( 3 )جدول

(، وىذا أيضًا 1-مغ ل 2.69في مياه النفق بارتفاع الحرارة أيضًا فسجل في ىذا الوقت )TOCوالسد(، ومن جية ثانية لوحظ ارتفاع 
 بزيادة شدة االشعاع الشمسي.  TOCينخفض فييما  عمى خالف مياه النير والسد المذان

 
 لمبكتريا متباينة التغذية في المواقع المدروسةلمتعداد العام [ يبين التغيرات الشيرية 2شكل ]

 

 

  
  يارًا( )ىوائية الىوائية اخت لبكتريا متباينة التغذية في المواقع المدروسةلمستعمرات ايبين األشكال المورفولوجية  [3] شكل

 :التحاليل الفصمية
، الفوسفور، ودور الكائنات الحية كمستيمكات وكمنتجات كيمياء دورات الكربون، النتروجينفي ىذه الدراسة عمى بيوجيو  تم التركيز

العناصر لممادة العضوية في البيئات المائية. تمعب الميكروبات أدوار أساسية في دورات العناصر النشطة بيولوجيًا وفي نقل ىذه 
في  HPC بكتريااألساسية التي تمعبيا إلى الشبكات الغذائية. استخدمنا نتائج التجارب المكانية والزمانية لوصف العمميات واألدوار 

، عمى سبيل المثال (2)جدول  (1)جدول المدروسة تأثير التغيرات الجيوكيميائية عمى البيئات المائية تم دراسة. C ،N ،Pتحوالت 
TOC, NO3ان من األراضي المجاورة لممغذيات )فان الجري

-1,PO4
( أثناء اليطوالت المطرية سيؤدي الى ارتفاع تمك المغذيات 3-
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في البيئات المائية وبالتالي تزيد من االغتناء الغذائي ونمو النباتات المائية مؤدية الى استيالك تمك المغذيات من قبل الجراثيم 
أيار وتموز، ثم يأتي فصل الخريف حيث تذبل وتتحمل النباتات  يفترات النمو األعظمي كشير أيضًا وانخفاض تمك المؤشرات في 

 .((Kawasaki et al, 2013حيرة الوسط كناتج داخمي من أصل الب في NH4+ و OCTوالمائية فيرتفع النشاط الجرثومي 
 .المواصفة القياسية السوريةب مقارنة مشربل مياهال جودة ؤشراتم وبعض مل HPC /1[ يبين القيم اإلحصائية ألعداد الخاليا الجرثومية 1] جدول

 مغ/ل شرط صالحيتيا جرثوميًا. 0.0*الحد األعمى المسموح بو لألمونيوم 
SYR. 

Max 

Limits 

Mean St. Err St. D Min Max Count 
Unit البحيرة مدخل 

 غمام جسر

- 20.31 2.36 6.24 13.00 29.3 7 Cº tem  

5 10.23 2.61 6.92 1.52 19.9 7 N.T.U TUR  

6.5-9 8.04 0.03 0.08 7.90 8.13 7 - PH 

50 2.26 0.37 0.97 1.30 4 7 mg/ L NO3
-
  

0.2 0.02 0.00 0.01 0.00 0.032 7 mg/ L NO2
-
  

0.5* 0.08 0.01 0.03 0.03 0.13 7 mg/ L NH4
+
  

1 0.20 0.06 0.15 0.06 0.45 7 mg/ L PO4
-3

  

5 2.66 0.17 0.46 1.88 3.23 7 mg/ L NPOC  

2 1788.57 613.46 1623.07 230 4000 7 CFU/ mL HPC  

- 4.85 0.61 1.60 2.61 6.89 7  C/N 

 تشرين 61سد  بحيرة              

- 24.41 2.30 6.09 14.20 31.9 7 Cº tem  

5 4.23 1.40 3.97 0.41 13.2 8 N.T.U TUR  

6.5-9 7.89 0.05 0.14 7.75 8.11 8 - PH 

50 1.23 0.19 0.53 0.60 2.1 8 mg/ L NO3
-
  

0.2 0.02 0.00 0.01 0.01 0.027 8 mg/ L NO2
-
  

0.5* 0.05 0.01 0.03 0.01 0.12 8 mg/ L NH4
+
  

1 0.13 0.05 0.15 0.01 0.45 8 mg/ L PO4
-3

  

5 3.25 0.16 0.45 2.50 3.85 8 mg/ L NPOC  

2 132.03 32.22 91.14 10.00 310 8 CFU/ mL HPC  

- 14.05 2.21 6.24 6.21 23.1 8  C/N 

 عين البيضا رينفق               

- 26.62 1.97 4.40 21.00 32.5 5 Cº tem  

5 2.56 0.60 1.47 0.37 4.2 6 N.T.U TUR  

6.5-9 7.89 0.06 0.14 7.70 8.06 6 - PH 

50 1.42 0.26 0.65 0.70 2.4 6 mg/ L NO3
-
  

0.2 0.02 0.00 0.00 0.01 0.025 6 mg/ L NO2
-
  

0.5* 0.07 0.01 0.03 0.04 0.13 6 mg/ L NH4
+
  

1 0.18 0.05 0.13 0.05 0.41 6 mg/ L PO4
-3

  

5 2.70 0.12 0.30 2.36 3.22 6 mg/ L NPOC  

2 256.92 93.02 227.86 50.00 650 6 CFU/ mL HPC  

- 10.68 2.52 6.17 3.66 18.8 6  C/N 

  0.00عند مستوى المعنوية  ANOVAباستخدام تحميل التباين العام  بين المواقع المدروسة [ يبين الفروقات المعنوية2] جدول        
P F P- Value   

< 0.05 1.48 0.25 tem 

< 0.05 6.65 0.007 TUR 

< 0.05 4.16 0.031 PH 

< 0.05 3.83 0.039 NO3
- 

< 0.05 4.42 0.026 NPOC 

< 0.05 6.21 0.008 HPC 

< 0.05 7.1 0.005 C/N 
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ر ( وقد عب  NPOC، الحرارة، PHارتبطت البكتريا متباينة التغذية بمؤشرات نوعية المياه وخصوصًا )العكارة، األمونيوم، الفوسفات، 
 بين المواقع الثالثةمياه الشرب  جودةلتقدير العالقة بين التعداد العام لمبكتريا ومؤشرات عن تمك العالقات من خالل عامل التحديد 

إيجابية بين خطية عالقة ارتباط  معامل التحديد أظير .خالل الفصول األربعة)مدخل البحيرة ومياه السد والمخرج مياه النفق( 
ناتج ىدم ىي مياه النير في  +NH4وىذا دليل عمى أن في مياه النير  ((NH4+ R2= 0.51 التعداد العام لمبكتريا وتركيز

Catabolism وىذا يدل عمى سير عممية التنقية الذاتية بشكل جيد والقيام بتحميل المواد العضوية مادة العضوية من قبل البكتريا. لم
إضافة حيث أكدوا في دراستيم أن توافر اآلزوت  ،(Fennel et al, 2009)وىذا متوافق مع  مسببة انطالق األمونيوم الى الوسط

بسبب تحمل المادة العضوية، وىذا موجود في مياه النير بسبب رمي مخمفات الصرف  يوماألمون إطالقالى الكربون يشجع عممية 
في المياه  C: Nأن مصدر الكربون في النسب  (Anand et al, 2014)دراسة  كما وتؤكد الصحي بشكل مباشر الى مياه النير.

جة لذلك تحرر أكبر كمية من األمونيا. عمومًا، ونتي ammonificationالعذبة كان العامل األساسي الذي يحدد معدل سير عممية 
C/N ( 5 :1 ،)عند مقارنتو بالنسبة  heterotrophic biomassيتوقع ان يؤثر عمى كتمة  C: Nفان زيادة أو نقصان النسبة 

 ي مياه النيرالنسبة ف متوسط وىذا متوافق مع نتائجنا حيث كان والتي تعد أكثر مالئمة لمنسب المتفاعمة في المحتوى البكتيري
C/N ( 6 :1) . ارتفاع  ولقد تسبب ارتفاع تركيز شاردة األمونيوم في الوسط المائي لمنير الىPH  مياه النير الى أعمى قيمة كما

وىذا  (4)شكل  بين الكربون والنترات في مياه النير خطيةعالقة يظير معامل التحديد ، . من جية أخرى(1)جدول  ذكرنا سابقاً 
وىذا  ة العضوية بشكل جيد وتزامن عممية التأزت مع تحمل المادة العضويةىمة البكتيريا في عممية تمعدن الماد  مسايدل عمى 
  .(Xu et al, 2017) متوافق مع

 
 )جسر غمام( نير الكبير الشماليالمياه في )ب(   +NH4و HPC)أ(. وبين  NPOCو  -NO3بين معامل التحديد يبين [4] شكل       

 قد أنو WHO (2011) ذكرت وقد(، 5 شكل) والعكارة HPCإيجابية بين  خطية عالقة ارتباط وجود لمسدمل التحديد معا أظير
 الدراسة فيو . وخصوصًا في الخريف السد مياه في لوحظ وىذا المجيرية والكائنات الطحالب حطام عن العكر ارتفاع يتسبب
 عدد زيادة إلى واألشنة المائية النباتات تحمل عن الناتجة السد مياه في C: N: P (13: 981: 77) نسبة في الزيادة أدت الحالية،
تستطيع البكتريا المائية استيالك مركبات نتروجينية عضوية  أنو( 1994) آخرونجورجنسن و  فذكر .التغذية متباينة البكتيريا
والتي قد تكون مصادر لمكربون ( بةمركو )أحماض أمينية حرة  dissolved organic nitrogen compounds (DON)مختمفة 

لمنتروجين في مياه من المتطمب البكتيري % 100 >ذلك من نسبة صغيرة الى يساىم  مصادر لمطاقة. والنتروجين لمبناء او
 dissolved inorganic nitrogenإضافة الى مركبات النتروجين الالعضوية  (DON)البكتريا بنفس الوقت  لتمث  قد . األنيار
(DIN)البكتيري ، ولكن من الصعب توقع من سيكون المصدر الرئيسي لمنتروجين (DON)أو (DIN) . النسبتزيد C/N (5 ،10 ،

ر دور ميم مقارنة بيذين ولم يكن لمفوسفو  C/Nىو  في مياه السد السطحية تكاثر البكتريا. العامل المحدد لمتكاثر البكتيريمن  (15
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المادة  ، تعد(5)شكل  تعداد البكتريا متباينة التغذيةو االرتباط اإليجابية بين الكربون  عالقةخالل من  الحظنا ذلك، المصدرين
، والذي من الممكن أنو قد حصل بسبب وصول كمية زائدة من المغذيات من السدفي مياه  العضوية المشتقة من االزدىار األشني
وىذا متوافق مع  جودة المياه ر عمىوأث  النمو البكتيري مى عوي ىذا الكربون العضشجع ف. األراضي المجاورة الى مياه النير والسد

الى عالقة االرتباط الوثيقة بين الكربون الكمي  ((Williams et al, 2015 أبحاثتشير   .((Chien et al, 2018دراسة 
عادة نمو البكتريا الممرضة االنتيازية، والتي تعد مقاومة لممعقمات  .العضوي وا 

 
  .تشرين 11سد بحيرة في مياه  لمبكتريا متباينة التغذية وبعض مؤشرات جودة مياه الشرب معامل التحديد يبين [5] شكل       

المياه في المياه السطحية )النير والسد(، بينما اتخذ االرتباط  جودةومعظم مؤشرات  HPCعمومًا لقد كان االرتباط إيجابي بين 
في ىذه المنطقة محدود بنوعية المياه الن الحطام  HPCان تكاثر بكتريا  ، (3)جدول  ما زاد العمق )مياه النفق(شكل عكسي كم  

شنيات. حيث يقل الضوء واألكسجين. أللحيث يكون ىنا انتاج أقل  TOCالعضوي يميل لمترسب. وفي ىذه المنطقة يتغير تحمل 
بعض  (3)نبين في الجدول  .(6)شكل  (NO3- ،NO2- ،NH4+ ،PO4-3في المياه العميقة ) تيزداد الطمب عمى المغذياف

 العوامل البيئية المؤثرة عمى توزع التعداد الجرثومي في مياه النفق. 
 .في مياه النفق عمييا المؤثرة البيئيةيبّين مصفوفة ارتباط بيرسون لمبكتريا متباينة التغذية والعوامل  [3] جدول

tem TUR PH NO3 النفق
- NO2- NH4+ PO4-3 NPOC HPC 

tem 1                 

TUR -0.07 1.00               

PH 0.71 0.10 1.00             

NO3
- 

-0.57 -0.47 0.09 1.00           

NO2- -0.73 0.44 -0.36 0.02 1.00         

NH4+ -0.12 0.29 -0.12 -0.14 -0.29 1.00       

PO4-3 0.65 -0.52 0.23 0.17 -0.82 -0.17 1.00     

NPOC 0.22 0.03 0.01 -0.27 -0.59 0.91 0.08 1.00   

HPC 0.82 -0.32 0.59 0.13 -0.75 -0.27 0.91 -0.03 1.00 

. قد يكون ذلك بسبب (r= 0.91)ال الفوسفات الفع  و  متعداد العام لمبكتريالقوية اليجابية اإلرتباط االعالقة  وظير ذلك من خالل
. وفي الغالب أبدت الركائز phosphate solubilizing bacteria PSBومقدرة وسط اتاحة كميات أكبر من الفوسفات في ال

يزداد  الفع الالدراسات أن الفوسفات  . كما وتظيرالمياه السطحية لمسدوفرة أكثر بالفوسفات من  المتواجدة في مياه النفق الطينية
جية. تبين أن النشاط الفوسفاتي موجود في النفق مقارنة بالسد ، قد يكون ذلك بسبب اختالف البيئة البيولو كمما ابتعدنا عن الشواطئ

ك لطرح قد يعود ذل ،(7)شكل  النفق PHأظيرت النتائج أيضًا انو كان ىنالك انخفاض في  والنير وقد يعود ذلك لطبيعة الموقع.
لممياه تختمف بكمية  فان الطبقات السطحية ،من جية أخرى .PSB (Ravikumar,2014)بكتريا األحماض العضوية من قبل 

منتشرة PSB و HPCبالنتيجة، فان  ونوع المغذيات عن الطبقات العميقة، وبدرجة الحرارة، ودرجة التيوية، الرقم الييدروجيني.
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مع زيادة انحاللية الفوسفات. انو من الواضح في الدراسة  Phosphataseانتاج انزيم الفوسفاتاز  يرتبط، بشكل كبير في مياه النفق
 bufferingالية ان الدور الذي تمعبو البكتريا في انتاج الفوسفات الذواب قد ساىم في وقاء الماء )السعة التنظيمية الح

capacities.وي الرواسب عمى أجزاء كبيرة من التربة والطين الغنية بالفوسفات وتشير تتح ( لمتعضيات الرواسب وميكروبات الماء
واجد الفوسفات بكميات تالى انو حيث ي( (Ayyakkannu and Chandramohan,1971 (Alexander, 1961)الدراسات 

درجة و  العام لمبكتريا وجدنا عالقة ارتباط قوية بين التعدادمن جية أخرى، . يرة يتواجد انزيم الفوسفاتاز النشط بتركيز عالي ايضا  بك
تشير الى  التي  (Khattab & Merkel, 2012) وىذا ما أكدتو دراسة ،2019 تموز وخصوصًا في  (r= 0.82)الحرارة 
تمعب درجة حرارة الماء دور ىام في تحديد نشاط حيث  سدمخرج الفي مياه  لحرارة عامل مسيطر يؤثر عمى نمو البكتيرياان ا

 º Emelkoم 25-21عند الدرجة % إلزالة الكربون الكمي العضوي 92الكائنات الحية الدقيقة. تزداد فعالية التحمل البيولوجي الى 
et al, 2006) ،)  .وجد كل من وىذا مالحظ في مياه النفقSelbes et al (2016 ) ان التغيرات الفصمية تمعب دور في فعالية

%( وأعمى في الفصول الحارة 5). فكانت الفعالية أقل في الفصول الباردة HPCبواسطة بكتريا  إزالة الكربون الكمي العضوي
عمى تركيب وتنوع المحتوى  أيضاً  تؤثربل  العضوية لمركائز البيولوجي األيض معدل فقط الحرارة درجة تخفض لن%(. 24)

ويجب أخذ ذلك بعين االعتبار في فصل الشتاء بالنسبة لمياه النفق العميقة والباردة مقارنة  (Corre et al, 2012).البيولوجي 
بالتالي تمعب المغذيات الالعضوية المصدر الغذائي  .الل العامقميمة بدرجات الحرارة خبالمياه السطحية التي تتصف بالتغيرات ال

 تعدفمن جية  في مياه النفق. C: N: Pانخفاض النسب وىذا يفًسر. اه العميقة في الظروف الالىوائيةالميفي الرئيسي لمبكتريا 
حيث تقوم  لنمو الخاليا البكتيرية أساسية anabolic في الظروف الالىوائية كما ىو الحال في مياه النفق وحدة بناء  األمونيا

تتواجد البكتريا ، حيث (Kirchman, 2018) يائيًا تنتقل لمتغذي عمى النتراتالبكتريا بالتغذي عمى كامل األمونيوم وعند نفاذىا ن
ي ظروف الالىوائية والتالبوفرة في الرواسب في ظل   anaerobic ammonium oxidation (anammox)المؤكسدة لألمونيوم 

. بالتالي ىي N2تتسرب الييا السوائل الغنية بالكربون. انيا تستمد طاقتيا لمنمو من تحويل األمونيوم والنتريت الى غاز النتروجين 
ومن المثير لمدىشة في عينة شير تموز ارتفاع  (Russ et al, 2013)تشكل مصدر ميم لمنتروجين في ظروف نقص األكسجة 

في مياه النفق وبالتالي مشجعة عمى استيالك األمونيوم من قبل بكتريا اكسدة األمونيوم الالىوائية درجة الحرارة الى أعمى درجة 
NH4والدليل عمى ذلك انخفاض تركيز كل من 

NO2و +
الكمي في مياه  TN(. ان انخفاض تركيز 1-مغ ل 0.013، 0.06) -

عممية أكسدة ع النفق حيث الظروف الالىوائية التي تشج   ( في مياه1-مغ ل 0.35( في مياه النير إلى ) 1-مغ ل 0.6النفق من ) 
األمونيوم الالىوائية والتي  تعد تقنية واعدة إلزالة النتروجين ذاتيًا. يتم من خالليا أكسدة األمونيوم الى غاز النتروجين بوجود 

ياه النفق بسبب الظروف الالىوائية في م NO2و HPCقوية بين ىنالك عالقة ارتباط سمبية  كان .النتريت كمستقبل لاللكترونات
مغ  0.025في أيار ) والحظنا ذلكوخصوصًا عند درجة الحرارة المنخفضة نسبيًا بالنسبة لمنفق  التي تسبب تراكم النتريت في المياه

  . (Xu et al, 2017) دراسةمتوافق مع وىذا  ºم 21( مترافقة مع درجة حرارة1-ل
 حقيقة TOCوالسطحية وتتناقص كمما اتجينا باتجاه األعماق. وحقيقة ارتباط تراكيز النترات في الطبقات  TOCتواجد النترات وت

. وىذا سبب إضافي denitrificationميمة حيث انيا تخمق ركيزة وتراكيز مستقبمة لاللكترونات الطرفية مناسبة لبكتريا النترتة 
ان . TN (Brusseau et al 2019) ضافة النخفاض تركيزفي مياه النفق عنو في مياه السد إ TOCلتفسير انخفاض تركيز 

زت ىذا سيؤثر عمى أباتجاه عكس الت HPCبواسطة بكتريا  ةالبيولوجي سير العممية أدت إلىالنفق في مياه لظروف الالىوائية ا
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معالجة  ةم محطأثناء تصمي التأزت وعكس التأزتفي كال عمميتي  HPCالطعم البد من استعمال المعقمات من أجل ابطال دور 
، والذي من الممكن أنو في مياه المصدر من االزدىار األشني المنتجةالمادة العضوية   (Stanish et al, 2016). مياه الشرب

. وىذا الكربون العضوي سيكون لو قد حصل بسبب وصول كمية زائدة من المغذيات من األراضي المجاورة الى مياه النير والسد
عادة النمو البكتيري وعمى جودة المياه وخمق مخمفات ماتأثير عمى فعالية ا بعد التعقيم. وىذا يتطمب تكاليف عالية  لتعقيم والطعم وا 

 ,Chien et alنشط عن طريق تمثل المادة العضوية بيولوجي كمعالج  HPCلمتخمص منو تخدم مياه النفق بوجود البكتريا 
2018).) 

ارتباط النشاط الميكروبي بوجود المغذيات مثل،  الى (Lauderdale et al, 2012) (Dhawan et al, 2017) أبحاثشير ت
وأي نقص في تمك المغذيات سيؤثر عمى نمو وتطور الكائنات الحية الدقيقة، وىذا ، الفوسفور. المحتوى من الكربون، النتروجين

المياه التي تحوي مواد عضوية ان  .(25:10:1% عند النسب )35.5يتداخل مع عممية التحمل البيولوجي. لقد كانت نسبة االزالة 
تكون أساسية، في حال كانت كمياتيا غير كافية فان ذلك يثبط النمو البكتيري  ةالعضوي C ،N ،Pطبيعية إضافة الى أيونات 

فور تركيز فوسأن  الى (Lehtola et al, 2005) دراسة تشير (Chu et al, 2005) .أخرىبشكل كبير مقارنة بمحتويات حيوية 
بكتريا  زيادة فعالية سبب في مياه النفقفر الفوسفور ان تو   .تمنع انتقال الفوسفور الى الخاليا البكتيرية 3/دسمغم 0.005أقل من 

HPC وىذا يتطابق مع نتائج  زوتإزالة الكربون واآل في(Rosenberg, 1987).  فتبين من خالل معامل التحديد وجود عالقة
ومن جية . في بيئة النفق الالىوائية HPCفي رفع تعداد  PO4-3يبين أىمية الدور الذي يمعبو  اوىذ PO4-3و HPCخطية بين 

وجود عالقة خطية عكسية وذا دليل عمى سير العممية باتجاه عكس   -NO2و  HPCتبين من خالل معامل التحديد بين ، أخرى
  (.6في ىكذا بيئات)شكل التأزت في بيئة النفق األمر الذي يسبب انخفاض المحتوى من اآلزوت 

 
  ري عين البيضا نفقفي مياه  جودة مياه الشرببعض مؤشرات لمبكتريا متباينة التغذية و  معامل التحديد يبين [6] شكل         

يرتبط السعي لتحقيق االستقرار البيولوجي لممياه مع الحاجة إلى ضمان محتوى إلى أنو  ((Domon et al, 2018تشير أبحاث 
وبذلك . ، وخصوصًا الكربون العضوي القابل لمتمثل، النتروجين القابل لميضم بسيولة، والفوسفورالغذاءض لمغاية من ركائز منخف

تحقق استقرار  ان تحسين المواصفات الفيزيوكيميائية من خالل الفمترة البيولوجية يمنتائج بينت .نضمن استقرار بيولوجي لممياه
بيولوجي نشط  لقد لعبت ظروف النفق الالىوائية كمفاعل خمة الى شبكات مياه الشرب فيما بعد.المعالجة الدالممياه  جرثومي

 .زوت والفوسفور من خالل التحمل البيولوجي لممادة العضويةلتخفيض الكربون واآل

  PHالرقم الييدروجيني 

y = -40682x + 995.97 
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ف مكانيًا حيث سجل النير قيمة متوسطة سجل النير )مدخل السد( أعمى القيم ثم انخفضت باتجاه السد والنفق، فكان االختال
( في شير تموز في النير، وسجمت أدنى قيمة في 8.13. سجمت أعمى قيمة )(7.89(، يميو السد والنفق بقيمة متوسطة )8.01)

 كانت مكانية. بالنسبة لالختالفات الفصمية فكان 0.05(. االختالفات المعنوية عند مستوى المعنوية 7.7النفق في شير آب )
مع تقدم الفصول باتجاه الخريف في المواقع الثالثة، فسجمت قيم مرتفعة في النير والسد في الخريف حيث  PHىناك منحى بزيادة 

 تحمل البقايا النباتية وزيادة احتجاز الماء وانخفاض منسوب البحيرة في السد، باإلضافة الى ضعف منسوب النير في ىذه الفترات
 .PHبسبب المواد الدبالية التي تسبب انخفاض  PHانخفاض مع السدود   TOCأنو يترافق ارتفاع . بينت الدراسات (7)شكل 

 
 2020أول  كانونحتى  2013من آب  لنفقفي مياه النير والسد واالرقم الييدروجيني تغيرات المحتوى من  [2]شكل 
الحالية الدور الذي تمعبو البكتريا في  تنافي دراس ضحوات مع زيادة انحاللية الفوسفاتفي مياه النفق  HPC ارتبط انتشار بكتريا

 ( لمتعضيات الرواسب وميكروبات الماءbuffering capacitiesانتاج الفوسفات الذواب قد ساىم في وقاء الماء )السعة التنظيمية 
بيا طوال مدة الدراسة  ان الرقم الييدروجيني ضمن الحدود المسموح .(Ravikumar,2014) وىذا متوافق مع الدراسات السابقة

من المتوقع ان تكون فعالية التعقيم جيدة مع  7.89(. وفي نطاق الرقم الييدروجيني الموجود في مياه النفق بمتوسط 6.5-8.5)
 ضرورة مراقبة الكربون الكمي العضوي ألنو يعد محفز لمنمو البكتيري ومستيمك لمواد التعقيم.

 الستنتاجات ا
وىو المحبة لمحرارة المعتدلة المدروسة الحد األعمى المسموح بو في مياه الشرب لمتعداد العام لمبكتريا  تجاوزت المواقع الثالث .1

 مستعمرة/مل(.  20والحد المسموح بو في االتحاد االوروبي )ساعة(،  24بعد ° م 37مستعمرة/مل عند الدرجة 100/ 200)
 لميكروبي بوجود المغذيات مثل، المحتوى من الكربون، النتروجين، الفوسفور.بسبب ارتباط النشاط امياه النفق غير مستقرة بيولوجيًا  .2
من خالل عممية التنقية الالىوائية من خالل البكتريا متباينة  يمكن االستفادة من طبقة الترسيب )مياه النفق( النشطة بيوجيوكيميائيا .3

 ادي وفع ال.في مياه النفق بشكل اقتص C:N:Pالتغذية التي أدت الى تخفيض النسب 

وىذا يسيل استخدام  HPCمياه النفق مقارنة بالسد بسبب المنتجات الالىوائية لبكتريا  PHالظروف الالىوائية انخفاض  سببت  .4
 العديد من طرق التعقيم.

 التوصيات
طيا بشبكة مياه ليصار إلى رب لتحويل مياه النفق الى مياه صالحة لمشرب في نياية نفق ري عين البيضا تصفيةيجب اشادة محطة  .1
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في  TOCالتخمص من  يجبف .تصفيةاليجب أخذ اإلجراءات المناسبة من أجل تحقيق االستقرار الميكروبيولوجي عند انشاء محطة  .2
 ويقمل من فعالية التعقيم ويؤثر عمى الطعم والرائحة.  HPCمياه النفق ألنو يشكل مصدر غذاء رئيسي لبكتريا 

 لزيادة فعالية التعقيم. (NTU 1)من العكر ويفضل أن يكون أقل من الحفاظ عمى مستوى منخفض  .3
يجب مراقبة مياه النفق طوال أشير السنة عند انشاء محطة ولكن عمى مراقبة مياه النفق خالل موسم الري فقط،  الدراسةاشتممت  .4

 تصفية مياه الشرب.
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Abstract    
The purpose of this study is to determine the water quality of the 16 

Tishreen Dam Lake and the water outlet of the lake (Ain Al Baida irrigation 

tunnel) to find out the possibility of diverting part of the lake water to the 

drinking water network in Lattakia city. Water samples were taken 

seasonally for analysis to determine the suitability for drinking from three 

sites, namely the northern inlet to the lake (Ghamam Bridge), the 16 

Tishreen Dam Lake, and the Ain al-Bayda irrigation tunnel during the 

period 2018 and 2019. the standard plate count agar procedure was used for 

analyzing samples for heterotrophic bacteria (HPC). Water quality 

parameters (pH, Tur, NO3
-
, NO2

-
, NH4

+
, PO4

-3
, and TOC) for the same 

samples were measured. Results showed significant differences for (HPC). 

The highest count was (40* 10
-2

 CFU/ ml) in the river water, and spatial 

analysis showed that the (HPC) for the river samples correlate with NH4
+
 (r 

=0.71).  Then decreased in the water of the dam lake because of 

stratification, with a linear correlation with turbidity (r =0.87). Then 

increased again in the tunnel, with respect to phosphate relationship with 

HPC (r =0.91). Therefore, the treatment plant must be established in order to 

connect it to the drinking water network. 
Keywords, Heterotrophic bacteria, Water quality, Al Kabeer Al Shamali River, 16 

Tishreen Dam Lake, Ain al- Bayda irrigation tunnel, Treatment plant. 
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