ُنقددعالياً داللاًراددفلاً اااددذل ددتلبيددعاعلن د الاً ددا لاً د ل نددا ل
اً جد دداا لاًافاد ددصل د ددتلا ا د د ا لاًا د ددافلاً يةاا د ددصل اً ا اا د ددصل
اًبا ً ج ص.ل ُر باليافل اسذل ا علجدعالل ضاادا صلافادصل ا دعل

طلبد ددصلاًع ااسد ددا لار ً د ددصل اًع ااس د ددا لاًرل د دداليل د د ل د ددعلسد د د ا .ل
كااجد ددذل س د د علاند ددعلاًجفد ددا ل ا لاًر د ددصل د ددتلاًا سسد ددا ل
اًرلا ددصليلد د لصصد د ول ص

ددا فا.ل نن ددالب ك ددعلبن ددعل د د لبد د ل

جف د د علكب د ددا ل د ددتلبنجد ددايل ضايد ددعاعلن د د الاً د ددا ل صا جد ددعلبف د د فل
اً

ا لاًااارصلً ُغنتلاك با نالاًرلا صل ُةلبتلب

اجا لاًطلبص.

األستاذ الدكتور
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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
اثن ا ع لم ااخ دالاات الملال ائاة اللوامااة لضل اوا الم ياامة ا ا ام ماااخ بعااد م ا من ا الااداد
مضز ل عمت الملالئي ساواع ياخ الطائل المابعاة ياخ ي ولا ة الما ع او ي ولا ة الائ اة و ا ل
قمة ب لداد لادد ماا الم يائاة الااخ القواة ساواع ل اى االاو المممما اووا ياخ الملالائ اللوااخ
المئ اازي او الع ا م وا يااخ دواااائ الم ي ا ة والقوا ا يااخ الاادوئاة الاااخ اق ما ا الااداائ الانمااة او
اق م ا الملالاائ و ا ل فا ئ ة يااخ ااادئتس لاادد مااا مناساالخ و ازئاة الدولااة الملا اااة ويااخ دال ااخ
ه جس لوجود نقص يخ الم ابة العئ مة دالت ملالئاة اللوااة ماا وجاود اا س جا مي ياخ ا لوات
المما  ....ي ائوااة اا ناازئ لا ئ يااخ ملالائاة اللواااة مااا اا س م ااوي طاائل الا لواات اللوامااة و اها
المض

ا ة العم مااة ولمااخ م ااوا ا ب ا ماواادا وسااعم اا م ااوا ا ا س امثاائ فاامولمة لا ول ا ة

المم  .ا انج ز العمت لإي ية الا ول ة الب ائتولوجمة و إي ية العدود ما المض

ة ما قلت

زمو اااخ السااود نااوئ م سااوا و امليااة الا اائ الاادائ ا ا س ج ا مي يااخ الا لواات المممم امااة و
الب ائتولوجومااة ي لااددن ه ا  .الل ا ئ لسااى اا واقل ا ا وتجع ا يااخ مو ازاا ساان ان واا ان ا
قلاو االاو العا م وا ياخ الملالائاة واا امااوا طبعاة اولااى لطبعا ة ا قاة ومنق ااة ااى م اماات
ا ب ج مع لجممي الا لوت مغنخ الم اباة العئ ماة مفااول بمض

ا ة جمماي االاو ل اى ما ياخ

الما س ما نقص او الط ع لاضيو واطوتئ الما س ل طبع ة الض قة .
أحمد خضير كاظم
م.ر.كيمياويين
وزارة الصحة والبيئة

مي ت وو مميخ وزما ونقيخ ...ومي ت فع

ُميوئ...

ونمو الوطا وتزدهئ ب لع  ...سضح م اينه وم ممه لم وا

قوم ً ف مل ً ألمضً ...ق د اًئ ل ى مواج ة الا دم ة وماوالضً

مي اطوئاة العلئ وازده ئ ال ي ئ .

ُنقدئ ل لم ً العمت الئااي يخ إلداد ه ا الما س ال ي
وان و الاج ئس الم مة يخ موالا ة المم  .الاوزت امة
ومعالئ لمت واسي وماود جداً واي ية
والمممم امة والب وولوجمةُ .
م مة ائيد ط بة الدئاس ة األولمة والدئاس ة الع م ل ى ّد

سواع .و مئجي اسااود منه الج ة اة العضقة يخ المؤسس ة
الع ممة ل ى ألاضف اللل ا  .وهن إو د إنه ا ل

ج ود

لوئ يخ إنج ز والداد ه ا الما س ولئوجه ل  .اللوئ
وت لخ إ ام ج ة الط بة.
الئااعة ُلمغنخ م اب ان الع ممة ُ
ونعلئ
ن ا ناالئ داام ً بمثت ه  .النف ط ة الماموز ُ
لا ل لص امنم ان الق لمة والا ناة لم ئئي الما س وامنم ان
ل

ب لنج ح الداا والاويوق للدمة الع والوطا.

ا ألس تاذ ادلكتور
محمد انفع عيل العزاوي
2018/4/13
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الفصل االول
الفصل االول
 1-1الماء

قال اهلل تعاىل" :وجعلنا من املاء كل شيء حي"
مننه هننالي االنننة العلننء الول نناث انندو اتننت ااث لننء اوتبننا ا ال نناث هن اتننا الحيننا ولننى
اال ض وولى أي ك كب اخر وهن مصند ل نل ن ل منه ا ن ال الحينا ال ختلفنة ونءعنء ال ناث
أك ر مه ثل ء ال ر اال ضية ،ونت اجد لء حياتاا ان ث حناالت هنء الصنلبة لالن لي للنء جنة
حنرا الصنفر ال ئن ي والاناةلة االوتيا نننة لال ناث للنء جنة الحننرا منا انيه الصنفر وال ئننة
مئ نة والءازنة لالبخا ل جة الحرا اولنى منه صنفر ولنء حالتن الاناةلة االوتيا ننة وهنء
االك ر التشا ا له تاةل ودنم الل والعوم والراةحة.
نوتبر ال اث مركب كي ياةء تناةل وندنم اللن والعونم والراةحنة و نت ن جنءيث ال ناث
اوكان يه واحنند  ،نت ن جننءم ال نناث مننه
ال احنند مننه تننء هينند وجيه ااالضننالة الننى
أكا يه اال تء هيد وجيه لت نه ااعتيه تاناه يتيه أحنا نتيه الءاوننة اياه نا
ا تباط
 ˚104.5ولتي ننة ل بننر ي ننة الاننالبية ال هرااةيننة لألوكان يه مقا لنا ب االهينند وجيه تاشن اننيه
جءنئننات ال نناث القعبيننة ل وننا ب مننه الت ننا إل ال هراننء لا ل تروتننتاتي ء ال ننوي نانن ء
االرااعننة الهيد وجيايننة  ،وه ن تنناةل مننالنب جينند ل يننر مننه ال ن ا واالمننث والفيتامياننات
واالح اض االمياية الخ
ولل اث خصاةص مه ة ماها :






ونات

وات مترااعة وليس ك ءنئات مافصلة وم
ت يل جءنئات ال اث إلى التصرف ك
محت نة ولى لراغات.
جءنئات ال اث ت
نت د ال اث اا تفاع جات الحرا إ ا كالت ل ق  4جنات مئ ننة وننا ا انالبرو ن ل
كل الان اةل والءنازات واسجانال الصنلبة ،إال أ ال ناث نانلك تنل كا نا ا تحنت
لء لك
جة  ˚4ل حيث نت د ادال مه أ نا ا وهالا ما ن ول ثقلن الاانبء أي ك التن تقنل اندل منه
أ تءند وااللك نخ ليرتفع إلى اسولى ووادما نت د لء جة الصفر ال ئن ي ن ن ت ندي
لقط ولى الانع ايا نا لنء استنفل ن ن ال ناث تناةث لنء جنة  4ل ولنء لنك ح اننة كبينر
لألحياث التء تويا لء ال اث.
جة الح ضة أو القاودننة لين هنء  ،7وهنالا نوانء
نوتبر ال اث تاةل متوا ل كي ياةيا ،إ أ
أل ال ن ه اوتبا ال اث ما حام ية أو اودنة ،سل ما متوا لة كي ياةيا.
7
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نوتبر ال اث مالنب جيد لل ا  ،وهالا نواء أل مه ال ه إ ااة ال ير مه اسمنث وال ن ا لنء
ال اث ،ل ء تالوإل ما لء ال اث ن ب أ تحت ي ولى أن لنات حنر  ،أو أ ت ن منا عبينة
لس "ال ل نالوإل اال ل" وال اث ما عبية ،لهالا الابب ال اث ال ج لء العبيوة ال ن جد
اش ل لقء  %100و لك اابب وج اسمث والءازات ال الااة.
نوتبر ال اث ما م صلة تيئة لل هرااث ،ول ه ا ا أ ال اث ما مالنبة ،لواد إ ااة اسمنث لنء
ال اث ،أو إ ااة م ا أخرى ،نصب ال اث م صث جيدا لل هرااث.
ناقننل ال نناث ال ن ا اخننل الخثنننا وخا جهننا لننء جاننم ال نناةه الحننء وانناللك تننت ه الخثنننا مننه
التخلص مه ل ثتها ،والحص ل ولى حاجتها مه م ا مختلفة مه محيعها الخا جء.
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 2-1نبذة عن المختبرات البيئية
ا لء اي مرحلة مه مراحل ت تنيس مختبنر نتعلنب لنك وجن م اصنفة ياتنية منه
ت لير ال ا والباانة ال ااتبتيه والت ثيث ال ختبنري النثزل لناللك واسجهنء الحدن نة وال ن ا
القياتننية ال انننتو لة اضننالة النننى تنند نب ال نننا ال ختبننري ال يننند .واتخننا تننندااير الانننثمة
ال ي ياونننة وال ختبرنننة .ليتانناى الحصن ل ولننى لتنناةي يقننة وواضننحة ووانندما نتولننء االمننر
اإلشناث مختبنر ايئنء لنا و نل ال ختبنر البيئننء ال نقتصنر ولنى تحلينل ال ناث والهن اث والتراننة
ومورلة ال ركبات ال لنة لهنا .انل هن ان نا اال نال الحقيقينة لل ن ا الدخيلنة ال ل ثنة تن اث
كالننت ليءناةيننة أو كي ياةيننة أو اان ل جيننة أوا ترن ل جيننة ومننه ثننم اتننتها وتقيي هننا وتحدننند
ال حد ات الخاصة الثزمنة لل ناث والهن اث والتنراإل للبلند واوندا التقنا نر والبحن الثزمنة
لهالي الاتاةي ل ورلنة وضنع البيئنة وم ن هنالي البيئنة منه التلن  .ولهنالا لالن ن نب ا ن ن
ال ختبر البيئء و مات ى اولى مه الد ة لء لتاةي التحليل.
وال ان ننا مختبننرات ايئيننة مركءنننة واليننة الد ننة لننء التحليننل لالن اال قااننل تنني اج مشنناكل
اخرى مت لة ا ش لتيه ةيايتيه هء ك ر ود الا ا ج التء تيق ل اتحليلها م ا د نؤ ي لء
اوض االحيا الى تروة لء الو ل تؤ ي الى حدو اخعناث لنء التحلينل ...ومنع الن مختبنر
ال انالة اويند لوادةنال نانتءرق وصن ل الا نا ج لل ختبنر وند تناوات
مركءي واحد تنت
ط نلننة وهاننا تننترهر مشن لة اخننرى لننء م اجهننة ننة ال ختبننرات ال ركءنننة ن ننه اج الهننا
ا ش لتيه موا وهء صو اة حفظ الا ج لحيه انصال اص تلي ة .ومشن لة ثالينة مت لنة
اا اوض الفح صات الية ون ب ياتنها لن ا ومنه الا ن ج م نل الدالنة الحام نية و جنة
الحننرا والت صننيلية .وتتعلننب هننالي الفح صننات م ن ث لحننص آلننى وتننرنع ن ننا اال ننال
الحقيقية لهالي الداالت .وللتءلب ولى هالي ال ش لة حيث أصب لبوض البلدا مختبنرات متاقلنة
اضالة الى ال ختبرات ال ااتة ال ركءنة.
ل ا الفرق ايه ال ختبرات ال تاقلة وه ال ختبرات ال ااتة؟
اوال هالي ال ختبرات ال تاقلة هالي ات لح صات واجهء محندو و ليلنة وت ن مورنم
ت
هننالي االجهننء مننه ل ن ع االجهننء الحقليننة لوالتننء غالبننا ال ت لننك ننة واليننة ا ال ن ننه لهننالي
ال ختبننرات ال ت لننة مننه تننيا واحنند ولننى االغلننب مننه ح ننل ونند مننه االجهننء ال ننخ ة
اخنل ال ختبنرات ال ركءننة وال ااتننة لم نل اجهنء  HPLCأو ICأو Atomic
ال جن
ال ختبرات ال تاقلة ات مات ى اوط مه الد ة لء لفنس ال نت
 ، Absorptionك ا وت
لين ال ختبنرات ال ااتنة ات نة اولنى .ك نا ون نه لل ختبنرات ال ااتنة منه تحلينل
الالي ت
أك ر لل ا ال وقد وغير ال ت لر لل ختبرات ال تاقلة.
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 1-2-1تقسيم المختبر البيئي
وامة الى ا يه ه ا

تقام ال ختبرات البيئية اص

 -1ام التحليل ال ي ياةء و  -2ام التحليل االحياةء لالبان ل جء و الب ترن ل جء
ونقام كل مه القا يه النى وند ا انال تخصصنية توت ند ولنى إم الينة ال ختبنرو الفح صنات
ال عل اة.
 2-2-1مختبرات التحليل الكيميائي
ةياية الى تحليل
ا و ل مختبرات التحليل ال ي ياةء ال تخصصة االبيئة نت ل اص
ال ننناث والهننن اث والترانننة ومورلنننة و اتنننة ال ننن ا الدخيلنننة ولنننى م لنننات البيئنننة الرةيانننية
وال ورولة ايئيا االتل ومرا بة ال حد ات الرةيانية لهنالي ال لنات .وولنى هنالا االتنا ند
نتم تقايم ال ختبر ال ي ياةء الى ام ال اث و ام التراة و ام اله اث.
وال ال اث ناقام اص

ةياية الى مياي الشرإل وادو ها تش ل ان ا مياي االلها واالاا

والى مياي وا مة وتش ل مياي التصرن

الصااوء والصحء لقد نقام ام ال اث الى

 -1ام لحص ومرا بة مياي الشرإل
 -2ام لحص ومرا بة ال ياي الوا مة
اال ال نتم لء ال ختبرات الحدن ة تقايم القام ال ي ياةء الى
 -1ام التحاليل الثو

نة

ونننتم لننء هننالا القاننم لحننص لحننص الدالننة الحام ننية والت صننيلية وال ن ا الصننلبة واالمننث
والف تفات وال برنتات والاترات ..الخ
 -2ام الفح صات الو

نة

ونننتم لنننء هنننالا القانننم لحنننص ال ننن ا الو ننن نة لنننء ال ننناث م نننل مركبنننات  THMsوPAHs
وVOCs
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 -3الفح صات الثو

مدخل الى مختبرات التحاليل البيئية
نة

ونتم لء هالا القام لحص الوااصر ال قيلة والخ منه الفح صنات ال تعن واالجهنء الحدن نة
وغالبا ما نختص هالا القام افح صات البح والد اتات للح صات خاصة
او نتم تقايم ال ختبرات البيئية الى
 -1ام الفح صات الروتياية
 -2ام الفح صات ال تقدمة او البح ية.

 3-1شروط الصحة والسالمة للعاملين داخل المختبر :
ولننى الوننامليه اخننل ال ختبننرات االهت ننال اشننروط الاننثمة ال ي ياونننة لننء التوامننل مننع
ال ا ال ي ياونة وال ختبرننة و لنك لت انب التونرض النى ال نرو وال خناطر الصنحية التنء
تؤ ي احيالنا النى ال لنا ،و أن نا لت انب تونرنض ال ن ا ال ختبرننة واالجهنء النى التلن او
ال ار .
تصا

ال خاطر التء نتورض لها الوامل

لء ال ختبرات الى:

 -1مخناطر كي ياةيننة  :وهنء ال خنناطر الاا ننئة منه ال ن ا ال ي ياةيننة وتفاوثتهنا م ننل ال ن ا
الخعر ،الءازات ،ااخر الح امض.....،الخ
 -2مخنناطر ليءناونننة  :وهننء ال خنناطر الاا ننئة وننه اوننض الو امننل الفيءناةيننة م ننل الاننا ،
ال هرااث ،اال واع  ،الحرا ،ال ضاث.....الخ
 -3مخنناطر اان ل جيننة  :وهننء ال خنناطر التننء تاشنن ااننبب وجنن
وال اببة ل رض االلاا م ل الب ترنا ،الفانروتات.....الخ

اوننض االحينناث الخعننر

 -4مخاطر هادتية او مو ا نة :وتو هالي االخعا الى الخعن الاا ن منه تصن يم ال ختبنر
م ل مااحة و ل ضيقة  ،ودل ت لير ته نة مااتبة...... ،الخ
ا هالي ال ات نات اال اوة لل خاطر م ه ا تؤثر م ت وة ولى االلاا مه خثل
 -1االتتاشاق والدخ ل وه طرنء ال هاز التافاء
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 -2التالوق والدخ ل الى جام االلاا وه طرنء ال هاز اله
 -3الت ا

ء

مع ال لد .

 -4الحقه اخل ال لد او خ ل هالي ال ا الخعر اخل ال ام وه طرننء ال نرو او
الحروق التء تحدثها .
ا وج ن لرننال للاننثمة ال هايننة اخننل ال ختبننرات نننؤمه الوننامليه ون ن لر لهننم ح انننة مننه
االخعا ال هد و ن ل ا ولث مات ى اولى مه الحيعة والحال ومه هالي التولي ات -:
 -1وج أك ر مه ااإل مفت
ومدخل واحد.

لل ختبر ومه الخع ا نحت ي ال ختبر ال احد ولنى اناإل

 -2ودل الو ل مفر ا اخل ال ختبرل حيث ن ب ا نت اجد اك ر مه خص خثل الو نل
اخل ال ختبر
 -3وانند التوامننل مننع ال ن ا الخعننر و ات التراكيننء الواليننة او ال ن ا ال تبخننر او وانند
التاخيه م ث نتم التاخيه اخل اله ال خصص لاللك.
 -4التاكد مه و ل اله
كاملة اخل ال ختبر.
 -5ن ب ا ت ن
التل ؤ والوعل.
 -6وج

وتاحبات اله اث اص

جيند والتاكند اة نا منه وجن

االلر نة التنء تانيعر ولنى الته ننة تو نل اصن

معال للحرنء ،و لء م ا

ته ننة

جيند وخالينة منه

رنب و ناهل ال ص ل اليها.

 -7ودل االكل والشرإل والتدخيه اخل ال ختبرات.
 -8ا تح ي ج يع حالرات ال ا ال ي ياةية والقاالء ولى ملصقات للينبثت م ضن
ولي االتم ال امل و جة الخع .
 -9ودل حفظ ال ا واالجهء غير ال اتو لة اخل ال ختبر وودل جونل ال ختبنر ا اانة
مخء .
 -10الحفاظ ولى لرالة ال ختبر.
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 -11ا نحت ي كل مختبر ولى صيدلية  ،مار مة لءال الويه....الخ
ك ا ا هااك روط للاثمة الفر نة للوامليه اخل ال ختبنرات ل ن ث ال صنعل  PPEنشنير
الى مختصر لل ل اتpersonal protective equipment
ونش ل ولى ت لير ح انة وتثمة مه ال ا ال ي ياونة وض ا ودل ت اتها مع لونيه ،ال لند
...النننخ ونشننن ل ان نننا تننن لير ادلنننة خاصنننة ،ماننناظر و لينننة خاصنننة تننن لر ح اننننة للونننيه و
وننن ح اننننة لل انننم اصننن كاملنننة منننه ج ينننع ال نننؤثرات
فنننازات...الخ م نننا ن ننن ا
الخا جية.
 1-3-1السالمة الميكروبية في المختبرات البيئية:
 -1المواد الحيوية الخطرة :هء ال ا البي ل جية الخعر و ال ي رواات وتش ل ما نلء:
أ -ال ي رواات ال اببة للودوى لالب ترنا ،والفعرنات ،والعفيليات ،والفيروتات ... ،الخ ،
والتء اإم الها أ تابب أمراضا ب لأللرا اسصحاث  ،أو تؤثر ولى البيئة والء اوة ت ثيرا ب
واضحا ب .
إل -مننءا ع لماننتابتات الخثنننا ،والا ن اةل ،والتننء تننؤ ي الننى الونندوى للوننامليه او التل ن
للبيئة.
 -2المواد الخطرة :ون ه تقايم ال ا الخعر اش ل وال إلى:
أ -و امل ليءناةية لكا ار ،والءجاج .
إل -و امل كي ياةية لكاسح اض ،والقل نات .
ضنا
ت -و امل اي ل جية لكالوياات  ،وال ءا ع لال اتابتات ال ي رواية  ،التء د ت
إ ا اتتخدمت أو تم تداولها اعرنقة غير مثة ة.
المعدات الوقائية للعاملين في المختبر:
مختبرنننة لصنند نة و لننك وانند

 -1مالبسسو ومعسساطم المختبسسر :ن ننب ا تننداث مثاننس ومونناط
خ ل ال ختبر ون ب خلوها واد مءا ت .
 -2وقاية الوجه :تاتخدل الارا ات ال ا ينة ووا ينات ال جن واس اونة لل اننة منه خعنر تونرض
ال ج ال حت ل للال ات والر ا ال تعانر مه م ا خعير أو مودنة واندما نتونيه التوامنل منع
ال ي رواات خا ج كااياة اسما البي ل جء.
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اب تورض ال لد لل اببات ال رضة أو
أو اس وات التنننء تورضنننت ل نننل هنننالي
ختبرنة أوواد القيال ا ي و ل م تبء.
ا الاا لنة للوندوى واستنع أو ال وندات

 -3القفازات ذات االستخدام األحادي :ن ب إ تداةها لت
االوتننناط الء وينننة ال ل ثنننة أو استنننع أو ال ننن ا
ال رضات ون ب لءع القفازات اود إلهاث ال هال ال
 ن ب إ تداث القفازات واد الحاجنة ل ثمانة ال ن
ال ل ثة.
 نتم التخلص مه القفنازات واندما تتلن اشن ل واضن  ،ون نب لءوهنا واند ا لتهناث منه
الو ل االتوامل مع ال ا ال ودنة أو وادما نحد ثقب االقفاز.
 ال ن ز غال القفازات التء ننتم النتخلص ماهنا اوند ا تنتخدال وال إونا إتنتخدامها وال
إ تتو الها لء مثمانة استنع الاريفنة لل حنات مفناتي ال بين تر  -التليف لنات ...إلنخ
وال نا اإ تداةها خا ج ال ختبر.
 ن ب غايل اليدنه ل لءع الفقازات.
 2-3-1التخلص من المخلفات
 نننتم توقننيم ال ننءا ع لال اننتابتات والوياننات ال ل ثننة وال خلفننات ال ودنننة لننء جهنناز ال صنند
 Autoclaveاودها ن ه التوامل موها كإجراثات الءانل للءجاجينات أو النتخلص ماهنا االاانبة
لل ا ات ا تتو ال ل ر واحد .
 واد ال رو ن ه تعهير ال ءا ع لال اتابتات الب تيرنة والو امنل ال ودننة اإضنالة ال لن
ااابة تركيء  %0.5و لك ل د وشر اةء بل التخلص ماها لهاةيا ب .
 ن ننه الننتخلص مننه ال خلفننات التننء تننم توقي هننا االبخننا لا هنناز ال صنند  Autoclaveمننع
غيرها مه ال خلفات الوا نة.
 3-3-1عمليات التطهير والتعقيم

 ن ب تعهير أتع الو نل بنل واوند إجنراث الفح صنات و لنك ا نا ال حن ل االثيلنء اتركينء
 %70أو اإتنتخدال محلن ل ال لن اتركيننء 1كلن 9:منناث مقعننر .وننتم لننك اشن ل وتياننء لن
إلتهاث الو ل.
 ن ب إتتخدال محل ل ال ل ال خف واد إلا اإل أي ما نحت ل تاببها لء الودوى للء حالة
إزالة ت اةل نحت ل تاببها لء الودوى وتترك ل د  10اةء ثم نتم تاريفها.
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 4-3-1أنواع المطهرات المستخدمة في المختبر:

تاتخدل ال عهرات مت تعة ال ات ى لتعهير استع لء ال اناطء الخاصنة انال ختبر .ومنه أم لنة
هننننالي ال عهننننرات :ال حلنننن ل ال بننننيض ال خفنننن ل1كلنننن 9:منننناث مقعننننر أو ا ن يننننل أو كحنننن ل
اسنا اروايل أو الفيا ل أو الي ول والتء تانتخدل سغنراض تعهيرال امند لاستنع الصنلبة
والءير مخصصة لتعهير ال لد.
 5-3-1نظافة اليدين
 -1ن ب توقيم اليدنه ا عهر أو كحن ل بنل لنءع القفنا ات و لنك اوند إت نال إجنراث اسلشنعة
ال ختبرنة .ثم غال اليدنه اال اث والصاا ولفتر التقل وه 15ثالية.
 -2ن ب غال اسنندي جيندا ب اال ناث والصناا اوند خلنع ال ثانس ال اةينة لالصند نة و بنل
مءا ال ختبر.
 -3ن ب غال اسنندي اصن ل ننة اوند التلن االويانات أو أي أوتناط ز وينة مل ثنة أو
غير مل ثة.
 6-3-1توصيات وإرشادات عامة لألمان الميكروبي بالمختبر-:
 إ تداث ال وع

الاري

 Laboratory coatبل الدخ ل لل ختبر ون ب غلء ال وع .

 ن ب التوامل مع ج يع الوياات ك صا

محت لة لاقل الودوى.

 نابءء إتتخدال ال اصات ال ي الي ية ،وليات ال اصات وه طرنء الفم ،ل وال ة ج يع الا اةل
لء ال ختبر.
 ن ب ت اب ا جراثات التء ناتي واهنا تعنانر للنر ا م نل و لينات إنقناف لشناط الب تيرننا ونه
طرنء ال جات الص تية ،وو ليات الخلط ،أو الءايل ....،الخ لء ال ختبرات ال فت حة.
 ن ننب أ نننتم إاننث طبيننب اسمننا لنن و نن ع أي حنن ا أثانناث التوامننل مننع منن ا حي نننة،
وخص ص نا ب حنناالت ال ن خء انناس وات الحننا أو الا ن اةل ال تعننانر ولننى ال ج ن وكقاونند  ،لننإ
ال اضع ال صااة الاد أ نتم غالها جيدا ب اال اث ال ا ي.
 نحرننر تانناول العوننال أو الشننراإل أو ا حتفنناظ ان ي طوننال أو ننراإل لننء ال ختبننر أولننء أي مننه
ال ااطء ال حد .
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 ن نب وضنع وثمننة " خعنر اي لن جء " ولننى مندخل ال ختبنر و ننت إتنتخدال الو امنل ال اننببة
لألمراض اا ضالة إلى لصء هالي الوثمة  -إ أم ه  -ولى ص الء الاقل وال ثجات وال وندات
اسخرى ال اتخدمة لء حفظ ال ا الحي نة الخعر .
 ودل جلب اسغراض الشخصية والحقاةب الاااةية إلى ال ختبر حرصا ب ولى ودل تل ثها.
 ن ب إجراث الفح صات وتافيالها اد ة وحرص.
 تاري

طاولة الو ل  Benchاال عهر ال ااتب بل واود الو ل.

 ن ننب إاننث ال شننرف ولننى ال و ننل لننء حننال تل ن
زجاجية.

أو إلا ن اإل أي مننا أو كاننر أي آ وات

 ودل ح ل الوياات أو ال ءا ع ال ي رواية خا ج ال و ل.
 كتااة ج يع البيالات الت ضيحية ولى كل وياة.
 الحرص ولى لرالة وتثمة اسجهء وال ودات.
 غال اليدنه جيدا ب اال اث والصاا

بل مءا

ال و ل.

 ن ننب التوامننل مننع ج يننع ال نن ا ال ي ياةيننة احننال والتوامننل موهننا حاننب ت صننيات الشننركة
ال صاوة.
 ودل ل س الويايه أو إتتخدال الفم أثااث الو ل اخل ال ختبر.
 كالة أ وات ال ختبر ال اتخدمة مه ألاايب وماصات و راة ت ضنع لنء اسوالنء الخاصنة اهنا
لحيه تاريفها.
 تلقن مننءا ع اسحينناث الد يقننة الخعننر اخننل ال ااياننة ال ا يننة  Safety cabinetمننع إ تننداث
القفازات ال ا ية.
 لء حالة إتتخدال القفازات ال ا ية ن ب ودل ل س كالة محت نات ال ختبر ل اع تل ثها.
 الويانننات وال نننءا ع ال لقحنننة والقفنننازات ال ل ثنننة ال نننرا النننتخلص ماهنننا ت ضنننع لنننء ال نننا
ال خصص لاللك حتى نتم توقي ها والتخلص ماها االعرق الصحيحة.
 الشور الع نل ن ب أ نراط للخل

لتثلء خعر ا حتراق والتل
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الفصل االول

 تحرق إار التلقي  Loopأو اسار الاا لة بل واود ا تتو ال.
 ال هر  Microscopeن ب صيالت والتوامل مو اد ة ،ون ب تاري الودتات وإزالنة آثنا
زنننت الودتننات وونندل تننرك الشننرنحة ولننى ال هننر وغلننء ال هننر اونند ا لتهنناث مننه الفحننص
وتءعيت .
 ودل مء ال ا التالفة واسوتاخ لء ح ض الءايل.
 الحرص ولى إطفاث اللهب اود ا لتهاث مه الو ل.
 ن ب ودل إتتخدال الفم أو ل س الويايه أثااث الو ل اخل ال ختبر.
 ت تب ال ول مات ولى اسطباق واسلاايب اعرنق م الية لولى العبء وليس ولى الءعاث .
 إتباع استل إل الاليم لء التخلص مه أي م ا لحي نة أو كي ياةية .
 لننننننننء حننننننننال و نننننننن ع مننننننننءا ع مي روايننننننننة حيننننننننة ،إاقننننننننى ها ةننننننننا ب وإتبننننننننع اآتننننننننء:
 -1تبلينننننننننننننننننننننننننننن مشننننننننننننننننننننننننننننرف ال ختبننننننننننننننننننننننننننننر ا تننننننننننننننننننننننننننننرع و ننننننننننننننننننننننننننننت.
 -2ضننننننننننننع ماشننننننننننننفة و يننننننننننننة أ و عوننننننننننننة عننننننننننننه لنننننننننننن ق ال ننننننننننننا ال انننننننننننن اة.
 -3إ تنننننننننننن ب مننننننننننننا معهننننننننننننر ا يننننننننننننة والننننننننننننر ل هننننننننننننا لمننننننننننننا ال لنننننننننننن .
 -4إ لع ال اشفة أو القعه اود  15يقة وضوها لء ال واث ال خصص.

.
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الفصل االول
 4-1طرق التعبير عن التركيز :

 -1ال ال نة  :وهء ود االوزا ال ءنئينة الءرامينة منه ال نا ال الاانة لنء لتنر منه ال حلن ل و
نوبر واها االصيءة الرناضية M= (W1/MW)×(1000/V):
 = W1وز ال الاإل
 =MWال ز ال ءةي
 =Vح م ال حل ل
 -2الويا نننة  :وهننء ونند ال الئننات الءراميننة مننه ال ننالاإل لننء لتننر مننه ال حل ن ل و نوبننر واهننا
االصيءة الرناضية N= (W1/Weq.)×(1000/V) :
 = W1وز ال الاإل
 = Weq.ال ز ال ال
 = Vح م ال حل ل
 -3لابة الن ز النى الح نم  :هن وز ال نالاإل لنء ح نم مونيه منه ال حلن ل م نل غنرال \لتنر او
ملءرال \لتر لجءث مه ال لي ) (ppmاو جءث مه البلي )(ppb
 -4الدالة االتية  :ن ه التوبير وه تركيء ما اداللنة الل غنا تيم الانالب لثتنا
م ال نتها
X
) P = -log( x
 -5هالي العرق الشاةوة اخل ال ختبرات ك ا ا هااك طرق اخرى ماها :
أ -التركيء االاابة ال زلية او االاابة الح ية.
إل -ال اللية
ت -ال ار ال لء
 ال ز ال لء م ال meqوغيرها .
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الفصل االول
 5-1المواد والمحاليل القياسية وصفاتها:
ال ا القياتية االولية :

 -1ته لة الحص ل ولى ال ا القياتية االولية وته لة تاقيتها وحفرها وام الية لحص الش اةب
احااتننية مول مننة وا ال تت نناوز ال يننة ال ليننة للش ن اةب ال ج ن لننء ال ننا القياتننية االوليننة
%0.02 -%0.01
 -2ا ال تتءير ال ا لء اله اث ال ي خثل و لية ال ز كنا ال ت ن ال نا ماصنة للرط انة
وال تتاكاد االه اث وال تتاثر ا الء اوكايد ال ا ا ك ا ن ب ا ال نتءير تركيبها اثااث ال ز .
 -3ا ت تلك ال ا القياتية االولينة الن ز ال نال الونالء احينث ن نه اه نال االخعناث الااج نة
وه ال ز .
 -4ا تالوإل ال ا ااه لة.
 -5ا ال ناتخدل ح م صءير جدا لم ث 10-5مللتنر منه محلن ل ياتنء لنء ال ونانر للحصن ل
ولى الد ة لخع لابء  %0.1ن ب اتتو ال محل ل ياتء مقدا ي  40مللتر.
مه الااحية الو لية نصب مه الصوب الحصن ل ولنى منا ياتنية ل جينة تاعبنء وليهنا ج ينع
الرروف والصفات ال الك اوثي ل ا مه ال رو ي ا تحيط ا ل هالي الصنفات واند اختينا
ال ا القياتية االولية .
جدول  1-1اوض اسم لة ولى محاليل ياتية
KHIO3 , HCl , C6H5COOH , C6H4(COOK)COOH
الح امض
Na2B4O7 , MgO , Na2CO3
الق اود
الو امل ال ؤكاد KBrO3 , (NH4)2Ce(NO3)6 , K2Cr2O7
الو امل ال ختءلة K4Fe(CN)6 , As2O3 , Na2C2O4
KCl , NaCl
م ا اخرى
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الفصل االول
 6-1تحضير المواد الكيميائية

االاابة الى تح ير ال ا ال ي ياةية ن ه تقانيم ال ن ا ال ي ياةينة النى من ا تناةلة وصنلبة
و لتح ير كل ل ع مه هالنه الا ويه تخ ع هالي ال ا الى اليه خاصة االاابة النى تراكيءهنا
ونتعلب لك وج ا وات مختبرنة موياة.
 1-6-1تحضير المواد السائلة
تح ر ال ا الااةلة اعرنقة التخفي ونت ه لنك خعن تيه اوال مورلنة تركينء ال نا الاناةلة
اخل القاياة ثم ثاليا مورلة الح م ال عل إل تخفيف .
غالبا ما تند ج ولنى انالء ال ن ا الاناةلة ال ي ياةينة لوالتنء ت ن غالبنا منه الحن امض الاانبة
ال ئ نة والن ز الان وء لل نا والن ز ال ءنئنء لينتم وائنال منه حاناإل التركينء الرةيانء لل نا
ال ي ياةية الااةلة مه القال :
الويا نة = لال الة الا وية ×الاابة ال ئ نة ×  / 10ال ز ال ال
وننتم الحصن ل ولنى الن ز ال نال منه ان ة الن ز ال ءنئنء ولنى وند الت كاند أوونند
الهيد وجيه الحام ية أوود االل ترولات ال فق او ال تابة.
ومه ثم نتم التخفي

للحص ل ولى التركيء ال عل إل ااالتتفا مه ال

N1 V1 =N2V2
حيث =N1التركيء االول لال ول ل
= V1الح م االول لال ول ل
 =N2التركيء ال الء ل ال عل إل
= V2الح م ال الء لال عل إل
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مدخل الى مختبرات التحاليل البيئية

الفصل االول

 2-6-1تحضير المواد الصلبة
لتح ير ال ا الصلبة نتم حااإل التركيء ال عل إل مه القال

:

ال ال نة = ود ال الت \ الح م للتر
ود ال الت = ال ز \ال ز ال ءنئء
وتاحصل ولى وز ال ا ال عل إل مه ا خال الح م والتركيء ال عل اا .
ون ه تح نل ال ال نة الى الويا نة االقا ة ولى ود الت الؤ.
وكاللك ن ه التح ير مه اليه ال ار ال لء او لابة ال ز

الى الح م والخ.

 7-1االخطاء الشائعة داخل المختبرات
هااك ود اتباإل نوءى اليها اتباإل الخع اخل ال ختبرات ماها :
الوياة م لة .

 -1االخعاث الاات ة وه تحب الوياة  :لهااك اخعاث ترهر وادما ال ت
 -2اخعاث التخفي  :ل ل ا كا التخفي اك ر زا ت لابة الخع .
 -3اخعاث ترجع الى ال حلل :م ل االوت ا ولى الارر لء تحدند لقعة لهانة التاحي للقعةالتوا ل
 -4اخعنناث اجوننة الننى ال ن ا ال اننتخدمة  :م ننل اتننتخدال من ا ماتهيننة الصننثحية او هانناك خعن لننء
طرنقة احتااإل تركيء ال ا .
 -5التداخل الل لء :االاابة الى العرق الل لية التء توت د ولى جهناز الانب ترول ت ميتر لنا التنداخل
الل لء لبوض االن لات والفلءات نابب لابة مه الخع .
هالا اضالة الى اتباإل اخرى.
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مدخل الى مختبرات التحاليل البيئية

الفصل االول
 8-1الدقة في الفحوصات المختبرية

ل ل طرنقة تحليلية كي ياةية او لحص مختبري ن ه حااإل ما نا ى االد ة وااللحنراف القياتنء
او ك ا تا ى االلءة االل ليءنة Precision and Accuracy
وتا ى احيالا  Precisionااللحراف ال ويا ي  RSD%او الد ة التحليلية وهنء مندى تقنا إل
ايه ود مه القراثات ال خ لافس الوياة ااتتو ال لفس العرنقة التحليلية وتحاب ك ا نلء
]RPD OR RSD = [(d1-d2) ×100]/ [(d1+d2)/2
حيث
 = d1القراث االولى
 = d2القرث ال الية
وتا ى كاللك  Accuracyاحيالا  Recovery%لابة االتترجاع وهء مدى التقا إل ايه القي نة
ال قاتة ل حل ل موروف التركيء والقي ة الحقيقية لافس ال حل ل وتحاب كاالتء:
R%= [measured value /actual value] ×100
ونو تبب وج االخعاث لء الاتاةي لود اتباإل ماها ال حلل القاةم االفحص وال هاز ال اتو ل
ولقاو ال ا ال ي ياةية ال اتو لة الخ مه االم الشاةوة.

22

الفصل الثاني

الخواص العامة والصفات
الفيزيائية

الخواص العامة و الصفات الفيزيائية

الفصل الثاني
1-2النمذجة

لكي يكون التحليل المختبري دقيقا يجب ان تكون عملية النمذجة وطريقة نقل النماذج للمختبر
صحيحة ،لكي يقلل من نسبة الخطا التي من الممكن ان تحدث خالل عملية النقل.
من اهم النقاط التي يجب مراعاتها ان تكون القنينة مغسولة جيدا بالماء ثم بالصابون ثم تنشف
جيدا و تجفف ،وان يكون حجمها مناسب و مناسبة للفحص المراد تحليله من حيث الحجم او من
حيث نوعها فبعض الفحوصات تحتاج الى مواصفات معينة كأن تكون القنينة زجاجية او معتمة،
وان يتم جمع النموذج من المياه السطحية من على عمق ال يقل عن  20سم ،وان توجه فوهة
القنينة عكس تيار الماء ،وان تسجل المعلومات المطلوبة لحظة سحب النموذج مثل درجة
الحرارة ،الحامضية ،التوصيلية ...الخ .وفي حالة سحب نموذج من مياه االسالة او لفحص مياه
الخزان فيلزم ان تفتح الحنفية وتترك لفترة كافية للتخلص من كل الماء الموجود في االنابيب
لضمان وصول ماء الخزان ونزوله (او مياه االسالة من المصدر الخارجي) ،وفي حالة عدم
التمكن من تقدير حجم الماء في االنابيب فتترك الحنفية مفتوحة من  3-2دقيقة .وتقاس العكارة
ونسبة الكلورين المتبقي بصورة مباشرة .تنقل القناني الى المختبر بسرعة وبفترة زمنية ال
تتجاوز  6ساعات ،في حاوية خاصة مبردة بدرجة حرارة اقل من ˚6م .يوضح الجدول 1-2
المتطلبات األساسية نوع القنينة و الحجم المطلوب لكل نموذج.
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الفصل الثاني

جدول  1-2يوضح متطلبات قنينة جمع النماذج و االحجام الدنيا المطلوبة لكل فحص
نوع قنينة جمع النموذج

الفحص

االوكسجين المذاب زجاجية ،قنينة الخاصة BOD
(طريقة األقطاب
وينكلر)

المطلوب
الحجم
للقياس(مل) كحد ادنى
300

االس الهيدروجيني

زجاجية +بولي اثيلين

50

فوسفات

زجاجية مغسولة بحامض HNO31:1

100

كبريتات

زجاجية +بولي اثيلين  +فلورو بوليمر

100
100

كبريتيد
العكارة
الحاجة
لالوكسجين

الكيميائية زجاجية +بولي اثيلين  +فلورو بوليمر

100

الكلورايد

زجاجية +بولي اثيلين  +فلورو بوليمر

50

الفلورايد

بولي اثيلين

100

العسرة

زجاجية +بولي اثيلين  +فلورو بوليمر

100

نتروجين -االمونيا

زجاجية +بولي اثيلين  +فلورو بوليمر

500

نترات +نتريت

زجاجية +بولي اثيلين  +فلورو بوليمر

200

الدهون و الشحوم

زجاجية

1000
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الفصل الثاني

و في حالة عدم إمكانية اجراء الفحوصات في اسرع وقت ،و مع االضطرار لحفظ النماذج فايضا
هناك متطلبات أخرى لغرض الحفظ قد يتضمن التبريد او التحميض او إضافة قاعدة او أي مادة
أخرى  ،كما في الجدول.2-2
جدول ( )2-2يوضح المتطلبات األساسية لحفظ النموذج و المدة المسموحة لحفظ النموذج
الفحص

متطلب حفظ النموذج

االوكسجين المذاب -
(طريقة األقطاب
وينكلر)

الحد األقصى النظامي
المسموح به
للحفظ
-

-

االس الهيدروجيني

آني

 0.25ساعة

0.25
ساعة

فوسفات

تبريد

 48ساعة

 48ساعة

كبريتات

تبريد

 28يوم

 28يوم

كبريتيد

تبريد ،إضافة  4قطرات من  28 2يوم
نورمال خالت الزنك لكل  100مل
من النموذج ،جعل النموذج قاعدي
 pH9>9بواسطة هيدروكسيد
الصوديوم

 7يوم

العكارة

يقرأ في نفس اليوم :يحفظ في مكان  24ساعة
مظلم الكثرمن  24ساعة ،تبريد

 48ساعة

الحاجة الكيميائية الفحص بالسرعة الممكنة ،او  7يوم
لالوكسجين
تحميض بواسطة H2SO4<2
تبريد
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الفصل الثاني
الكلورايد

اليوجد

-

 28يوم

الفلورايد

اليوجد

 28يوم

 28يوم

العسرة

يحمض النموذج  pH<2بواسطة  6اشهر
H2SO4أو, HNO3

 6اشهر

نتروجين -االمونيا

يحلل فورا اويحمض
بواسطة  ،H2SO4 ,تبريد

 7 pH<2يوم

 28يوم

نترات +نتريت

يحلل فورا او يحمض
بواسطة  ،H2SO4 ,تبريد

 2-1 pH<2يوم

 28يوم

الدهون و الشحوم

يحمض النموذج  pH<2بواسطة  28يوم
H2SO4أو, HCl

 28يوم

يكون التبريد بدرجة ≤ ˚6م او ˚4م.
دقة الفحوصات
تعتمد دقة الفحوصات الواردة في هذا الفصل على نوع الطريقة المتبعة ومبدئيا نختصر لبيان
ثالث معايير مهمة لتطبيقها على دقة الفحوصات:
 -1المعايرة :تعتمد بعض الطرق على المعايرة سواء لألجهزة المستخدمة مثل الميزان
والفرن او جهاز التوصيلية او معايرة المواد الكيميائية المستخدمة في الفحص.
 -2التكرارية :ويقصد بها إعادة تكرار فحص العينة مرتين على األقل ،ثم يتم حساب نسب
الحيود والفرق ما بين القراءتين ،وعادة ما يتم خالل العمل الروتيني اختيار عينة وتكرر
في العمل كل  20عينة .يتم حساب االنحراف المعياري و الدقة في التحليل من قراءات
التكرارية.
 -3نموذج السيطرة النوعية :عادة ما يكون نموذج السيطرة النوعية هو نموذج معلوم
التركيز يرسل للمختبر معظم األحيان من جهة خارج ،ويقاس كنموذج ويرى مدى
الحيود في القياس عن القيمة الحقيقية.
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ان تطبيق هذه النقاط الثالث على الفحوصات يكون مطمئنا اكثر للحصول على دقة اعلى
للفحوصات.
جدول ( )3-2يوضح اهم الطرق المعتمدة للفحوصات للوصول الى الدقة
الفحص

التكرارية

نموذج السيطرة النوعية المعايرة

العكارة

-

×

×

التوصيلية

×

×

×

المواد الصلبة

×

-

-

الكلية
الصلبة ×

-

-

المواد
الذائبة

المواد العالقة

×

-

-

العسرة

×

×

×

الحامضية

×

×

×

القاعدية

×

×

×

اما بالنسبة لفحوصات االيونات الموجبة و السالبة ولمختلف الطرق اللونية و التسحيحية
فانه يمكن تطبيق حساب الدقة و التكرارية و االنحراف المعياري و نموذج السيطرة
النوعية.
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 3-2العكارة TURBIDITY
 1-3-2مقدمة

االساس النظري لقياس العكارة يعتمد على تشتت الضوء وانكساره بواسطة المواد الغروية
والطينية والعوالق والعضوية وغير العضوية باإلضافة الى الكائنات الحية الموجودة في الماء،
ومن الصعب القول ان العكارة تتناسب مع تركيز ووزن هذه الجسيمات الن تشتت الضوء يعتمد
ايضا على حجم وشكل هذه الجسيمات.
ويعتبر فحص العكارة أحد المؤشرات المهمة لجودة المياه وخاصة للمياه المستخدمة في صناعة
االغذية والمشروبات اذ يعتبر مقدار نقاوة الماء وصفاءه وخلوه من المواد العالقة سبب مهم
للحصول على منتج مقبول.
 2-3-2التداخل
من الممكن ان يحدث التداخل في هذه الطريقة بسبب وجود بعض الجسيمات التي تتكون من
المواد التي تمتص الضوء مثل الكربون المنشط .و قد يؤدي تواجد بعض المواد الملونة المذابة
في الماء او التي تمتص الضوء ايضا الى تداخل سلبي ،كذلك وجود فقاعات الهواء في خلية
الفحص او عدم نظافة الخلية او وجود بعض الخدوش يؤدي ايضا الى بعض التداخالت التي
تعطي نسبة خطأ وحيود لقيم العكارة.
 3-3-2طريقة الفحص (النفلوميتر)
من اجل الحصول على أفضل نتائج يجب ان تفحص العينة بصورة انية وبسرعة قبل تغير
درجة الحرارة او الحامضية  pHللعينة االصلية.
وفي حال اقتضاء الضرورة التأخر في اجراء الفحص يجب ان تبرد الى درجة اقل من ˚6م
لتقليل او ضمان عدم التحلل المايكروبايولوجي للمواد الصلبة.
وتعتمد الطريقة على المقارنة لشدة الضوء المنكسر والمشتت مع محلول قياسي من الفورمازين
والذي يعتبر كمحلول مرجعي ويصل تركيزه الى NTU 4000
و تعتمد طريقة النفلومترية على قياس تشتت الضوء بدرجة  ̊ 90و يجب ان يكون مدى الحساسية
للجهاز ال يزيد  NTU 0.02و خاصة للعينات التي تكون فيها العكارة اقل من  , NTU1و
للتقليل من نسب الخطا و للحد من هذه االختالفات يراعى في التصميم النقاط التالية:
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 )1مصدر الضوء --التنغستن-تعمل بدرجة الحرارة بين  2200و .K 3000
 )2المسافة بين مصدر الضوء وخلية قياس الضوء المشتت مرورا بداخل أنبوب العينة ال
تتجاوز  10سم.
 )3زاوية قبول الضوء من قبل كاشف  90درجة .و في حال أن يكون للكاشف نظام التصفية ،إذا
ما استخدم ،ان يكون طيف ذروة االستجابة بين  400و  600نانومتر.
خاليا القياس للعينة يجب استخدام خاليا عينة أو أنابيب من الزجاج او البالستك نظيفة وغير
مخدشة وغير ملونة و يجب البقاء على نظافة هذه الخاليا نظيفة وبصورة دقيقة ،كما يجب
االنتباه عند حمل و وضع الخلية بالجهاز الى حملها من الجزء العلوي لتجنب طبع بصمة
االصابع التي ممكن ان تطبع على خلية القياس و تعطي حيود سلبي و يجب ان تغسل الخلية
بصورة دائمة وتنظف بالصابون و باستخدام الماء المقطر الالأيوني و تمسح بقطعة قماش ناعمة
خاصة لمنع تخدش الخلية او تجنب مسحها بواسطة كلينكس الذي قد يؤدي الى لصق بعض
الخيوط الناعمة على سطح الخلية.
في بعض االحيان تغلف الخلية بطبقة خفيفة من زيت السيلكيون ( ذو معامل انكسار مساوي
لمعامل انكسار الزجاج للخلية )للتخلص من التشققات او الخدوش على سطح الخلية لكن استخدام
كمية كبيرة من هذا الزيت ممكن ان يسبب ايضا تجمع بعض االوساخ على سطح الخلية .
 4-3-2قراءة العينة
ترج العينة جيدا ثم تترك حتى تختفي فقاعات الهواء ثم يوضع في حمام الموجات فوق الصوتية
 ultrasonic bathللتخلص من فقاعات الهواء .
ثم توضع خلية القياس بعد مسحها بقطعة القماش الخاصة بها في الجهاز و تقرا العكارة بصورة
مباشرة.
 5-3-2المحاليل القياسية :
غالبا ما تجهز المحاليل القياسية مع كل جهاز مع شهادة المنشا لهذه المحاليل و في حالة عدم
وجود المحاليل القياسية فيمكن ان تحضر :
 -1محلول أ  :يذاب  1غم من كبريتات الهيرازين  (NH2)2_H2SO4في ماء مقطر
و يكمل الحجم الى  100مل في قنينة حجمية.
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 -2محلول ب :تذوب  10غم من هكسا مثيلين تترا امين في  100مل من ماء التخفيف او
الماء المقطر في قنينة حجمية.
 -3يمزج  5مل من محلول أ و  5مل من محلول ب ويترك لمدة  24ساعة بدرجة حرارة
̊ 3 ± 25م و يكون تركيز المحلول الناتج NTU 4000ويكون مستقر لمدة عام واحد
ويحفظ في قنينة معتمة عن االشعة فوق البنفسجية.
 -4تخفيف هذا المحلول بواسطة ماء التخفيف ( المحضر من ماء ال ايوني او مقطر و
مرشح جيدا من خالل فلتر  μm 0.1و ذو عكارة ال تزيد عن  )NTU0.02الى
التراكيز المطلوبة.
جدول ( )4-2نسب التقريب المقبولة
مدى قياسات العكارة NTU

نسب التقريب المقبولة NTU

1-0

0.05

10-1

0.1

40-10

1

100-40

5

400-100

10

1000-400

50

<1000

100

ان تحديد نسبة الخطأ ومقدار التقريب ال يمكن تحديده في قياس العكارة ومن الممكن للوصول
الى اعلى درجة دقة عبر التكرارية.
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 .2.2درجة الحرارة TEMPERTURE

قياس درجة الحرارة للنموذج من القياسات االنية والموقعية وذلك الن درجة حرارة الوسط
المائي تتغير مع تغير درجة حرارة الوسط المنقول اليه او ان الماء يأخذ درجة حرارة الهواء
للوسط الموجود فيه ،لذا فان قراءة درجة حرارة نموذج الماء في المختبر نتيجة غير حقيقية وال
سيما إذا عرفنا ان هناك عدة نتائج كيميائية تعتمد على درجة الحرارة مثل التوصيلية والملوحة
salinityوكذلك في ثبات كربونات الكالسيوم المشبعة.
وتقاس درجة الحرارة بعدة طرق منها:
 .1المحرار الزئبقي او الكحولي.
 .2كثير من االجهزة االلكترونية والحقلية يوجد فيها قطب لقياس درجة الحرارة مثل اجهزة pH
واجهزة  BODواجهزة قياس التوصيلية.
 5-2التوصيلية الكهربائية ELECTRICAL CONDUCTIVITY
تعرف قابلية توصيل الماء للتيار الكهربائي بالتوصيلية ،بمعنى ثاني ان التوصيلية تعتمد على
تراكيز االيونات الموجودة في المحلول.
والتوصيلية من الفحوصات االنية والموقعية للنموذج لعدة اسباب منها كون التوصيلية تعتمد على
درجة الحرارة كما ان التوصيلية تتغير مع تاريخ الخزن للنموذج ،وتقاس التوصيلية في المختبر
بالطرق االلكترونية والكهربائية وغالبا ما تكون االجهزة لقياس التوصيلية اما حقلية اومختبرية
ثابتة ،كما وتقسم هذه االجهزة الى نوعين نسبة على اعتمادها على نوعين من القياسات:
 1فبعض االجهزة تعتمد قياس التيار كوحدة لقياس التوصيلية
 .2وتعتمد النوع االخر المقاومة كوحدة لقياس التوصيلية
 1-5-2عالقة التوصيلية بدرجة الحرارة
ان مقارنة نتائج ال توصيلية للماء لنماذج عديدة يعتمد على معادلة جميع هذه النتائج تحت درجة
حرارة واحدة ،فكما أشرنا الى ان التوصيلية تعتمد على درجة الحرارة.
ان المعامل الموجود من خالل الدراسات لتصحيح درجة الحرارة للتوصيلية هو
] [0.019(T-20)+1
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حيث ان التوصيلية تزداد حوالي  % 1.9مع كل درجة حرارية .ولذا تصحح القراءات المأخوذة
الى درجة حرارة موحدة ليتم مقارنتها وتصحح قيم التوصيلية حسب المعادلة
]E.C= [Cm×Kc ] / [0.019(T-20)+1
حيث  E.Cالتوصيلية بدرجة حرارة ˚20م
 Cmالتوصيلية المقرؤة بالجهاز بوحدات µmhos cm-1
 Kcثابت الخلية ويحسب من قياس التوصيلية لمحلول قياسي  0.01موالري من كلوريد
البوتاسيوم ( ان التوصيلية لهذا المحلول هي  ) µmhos cm-1( 127.8في درجة حرارة ˚20م
ويحسب من قسمة التوصيلية الحقيقية على المقاسة
Kc = Ct /Cm
واذا كانت درجة الحرارة ال تساوي ˚20م فيجب ادخال معامل التصحيح لدرجة الحرارة فتكون
المعادلة
]Kc =( 127.8 /Cm)×[0.019(T-20)+1
مالحظة -:
قد تصحح التوصيلية نسبة الى درجة الحرارة  25درجة مئوي فيصبح معامل التصحيح
] [0.019(T-25)+1
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 6-2المواد الصلبة في الماء

 -1-6-2المواد الصلبة الكلية )(Total Residue ) , )Total Solids
وتشمل بمجموعها جميع المواد الصلبة الذائبة والعالقة .
 1-1-6-2طريقة العمل
يؤخذ  50مل من النموذج ويوضع في بودقة (جفنة )مجففة بدرجة حرارة ما بين ()105-103
درجة مئوي و موزونة ومثبت وزنها () W1و يبخر الماء في جفنة التبخير على حمام مائي
وحتى تجف ثم تنقل الجفنة إلى الفرن الكهربائي عند درجة حرارة ( )108-103درجة مئوية
لمدة تتراوح ما بين ( )60-45دقيقة ثم تنقل الجفنة الى المجفف ( ) DESICCATORحتى
تبردبعد ذلك توزن الجفنة بعد ان تبرد ويثبت وزنها بـ (.)W2
 2-1-6-2الحسابات
T.S=[ (W2-W1)/ml of sample ]×1000
 2-6-2االمالح الذائبة الكلية
وتشمل مجموع االمالح الالعضوية وااليونات السالبة والموجبة وبصورة رئيسية تتكون من
(الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكربونات والبيكربونات والكلوريدات
والكبريتات والنترات والفوسفات  )....يشير تعبير المواد الصلبة الذائبة في الماء الى االمالح
الذائبة وعلى االغلب تتكون هذه االمالح من (الكربونات والبيكربونات والكلوريدات والكبريتات
والكالسيوم والمغنيسيوم ومجموع باقي االيونات الموجبة والسالبة مثل النترات والفوسفات
).....والموجودة في الماء .وتعزى اهمية هذه الفحوصات الى انها المؤشر العام والمحدد الرئيسي
لصالحية الماء العامة للشرب اوالغسل او لبقية االغراض ،وبصورة عامة تقل جودة نوعية المياه
(من حيث الصالحية للشرب وباقي االستعماالت )كلما زادت كمية هذه المواد في الماء والمياه
التي تحتوي على كمية عالية من المواد الصلبة الذائبة تكون غير سائغة للشرب.
وعمليا تقاس هذه المواد واالمالح مختبريا باالستفادة من تقنيات التبخير والتجفيف للنموذج
المائي.
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1-2-6-2طريقة العمل
وهناك طريقتان لحساب االمالح الكلية الذائبة
أ-التجفيف بدرجة  105-103درجة مئوية

يرشح حجم معين من نموذج الماء ( )100-50سم 3من خالل ورقة ترشيح what man 42
أو  what man GF/Cو ينقل الراشح إلى جفنة تبخير(مغسولة جيدا و مجففة بدرجة حرارة ما
بين ( )105-103درجة مئوي موزونة ومثبت وزنها ( ) ) W1و يبخر الماء في جفنة التبخير
على حمام مائي وحتى يجف ثم تنقل الجفنة إلى الفرن الكهربائي عند درجة حرارة ()108-103
درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين ( )60-45دقيقة و توضع الجفنة في المجفف
( ) DESICCATORو توزن الجفنة بعد ان تبرد ويثبت وزنها بـ ()W2
الحسابات
T.D.S (mg/ L) = [(W2-W1)/ml of sample] ×1000
ب -التجفيف بدرجة  180درجة مئوية
يرشح حجم معين من نموذج الماء ( )100-50سم 3من خالل ورقة ترشيح what man 42
أو  what man GF/Cو ينقل الراشح إلى جفنة تبخير (مغسولة جيدا و مجففة بدرجة حرارة
 180درجة مئوي وموزونة ومثبت وزنها ( ، ) W1توضع على حمام مائي لغاية الجفاف ثم
تنقل الجفنة إلى الفرن الكهربائي عند درجة حرارة ( )180درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين
( )60-45دقيقة  ،توضع في المجفف ( ) DESICCATORالى ان تبرد ويثبت وزنها بـ
()W2
الحسابات
T.D.S= [ (W2-W1)/ml of sample ]×1000
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 3-6-2العالقة بين االمالح الذائبة والتوصيلية
تعتمد التوصيلية للماء على
-1درجة حرارة المحلول .
 -2تركيز االيونات في المحلول .
 -3تكافؤ هذه االيونات .

اي بمعنى اخر هناك عالقة بين التوصيلية و درجة الحرارة وعالقة اخرى مع تركيز وتكافؤ
ايونات المحلول وتشكل هذه االيونات ما نعرفه بـ (االمالح الذائبة ).
ويعبر عن هذه العالقة بالصيغة الرياضية (بالنسبة الى المياه السطحية ومياه الشرب )
E.C=a ×TDS
حيث  aقيمتها تساوي  1.2الى  (1.8تقل نسبة الثابت للمياه التي تحتوي على كمية عالية من
الكبريتات او الكالسيوم عن )1.2
ويعبر عن هذه العالقة بصيغة اخرى هي
TDS/ EC =0.55-0.85
 4-6-2االمالح الذائبة الكلية النظرية
يمكن حساب قيمة االمالح الذائبة بصورة نظرية من المعادلة:
TDScal = (0.6×ALKas CaCO3)+ Na+ + K+ + Ca2+ +Mg2+ + Cl- + SO42+ SiO32- + NO3- +Fجميع االيونات محسوبة بالملغم/لتر.
مع مالحظة  pHالمحلول فاذا كانت اعلى من  5فتهمل ايون الهيدروجين وأذا كان أقل من 9
يهمل ايون الهيدروكسيل.
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 4-6-2ميزان االيونات

الن الماء متعادل كهربائيا فان مجموع االيونات الموجبة يكون مساويا لمجموع االيونات السالبة
لذلك يمكن حساب النسبة المئوية من المعادلة:
])% difference = 100×[ (∑cation - ∑anion) / (∑cation+ ∑anion
ان نسب االختالف المسموحة موضحة بالجدول 4-2
جدول ( )5-2يوضح النسب المئوية المسموحة في ميزان االيونات
acceptabe difference

∑anion meq/L

±0.2 meq/L

0-3.0

± 2%

3.0-10.0

5%

10.0-800

 5-6-2نسبة االمالح المذابة المقاسة الى النظرية
يجب ان تكون نسبة االمالح المقاسة مساوية او اعلى بنسبة  %20الى النظرية:
1.0 < [TDSmes./ TDScal. ]< 1.2
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 7-2المواد العالقة الكلية Total suspend solids

 1-7-2االساسيات
من الفحوصات المهمة التي تدل على درجة تلوث النموذج المائي  ،قد تكوون الموواد
العالقووة مجاجووا موون اوااووان والضووران و عووج اوحاووا المجهراووة م وول ال نكتووون و
المواد العضواة وغار العضواة .
اساس الاراقة هي اخذ حجم ممجوج جادا من النموذج واعتمد هذا الحجم على كماوة
المواد العالقة الموجودة في النموذج وترشح خ ل ورقة الترشواح مون نوو – glass
 fiber filterالم تووة علووى قم و خنوور واووتم ترشوواحها اسووتخدام مضووخة سووح
vacuum pump
الفرق ان وجن الورقة وهي نظافة و وجنها عد استعمالها للنموذج وتجفافهوا درجوة
6
حووورارة  105-103درجوووة مئواوووة هوووي كماوووة الموووواد العالقوووة .وتضووور فوووي 10
للحصول على القامة تركاج  ppmم اوخذ نظر اوعت وار حجوم النمووذج نحصول
على كماة المواد العالقة الكلاة الموجودة في النموذج.
 2-7-2الكواشف والمستلزمات
 -1ورقة ترشاح نو )glass micro fiber filters(watman
 -2قم خنر
 -3مضخة سح
 -4ججاجة ساعة
 -5دساكاتر
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 3-7-2طريقة العمل
أ -االولى

ا ورج النموووذج جاوودا ووم اؤخووذ حجووم مناس و ماعتموود علووى كماووة المووواد العالقووة
وارشوح مون خو ل ورقوة الترشواح مglass micro fiber filters (watman
معلومووة الوووجن )(W1و الم تووة علووى القم و و اسووتخدام مضووخة السووح وتؤخووذ
ورقة الترشاح وتوض علوى ججاجوة سواعة وم تجفو فوي الفورن درجوة حورارة
 105-103درجووة مئواووة لموودة س واعة واحوودة وتخوورج موون الفوورن و توض و فووي
المجف م ، dececatorم ت رد جادا واؤخذ وجنها ).(W2
الحسابات
T.S.S=[ (W2-W1)/ml of sample ]×106

ب -الطريقة الثانية :
وتشمل المواد العالقة غار الذائ ة في الما .
وامكن تعاانها حسا اا من الع قة ان T.S &T.D.S
TSS=T.S-TDS
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 8-2العسرة HARDNESS

تعرف العسرة انها قياس قدرة الماء على ترسيب الصابون والذي يترسب بصورة رئيسية
بواسطة ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم الموجودة في الماء وقد تتسبب احيانا ايونات اخرى مثل
ايونات االلمنيوم والحديد والمنغنيز والزنك وايونات الهيدروجين في ترسيب الصابون .
وتنقسم العسرة الى عسرة دائمة وعسرة مؤقتة ان امالح كربونات وبيكربونات للكالسيوم
والمغنيسيوم تشكل العسرة الكربونية المؤقتة و التي يمكن التخلص منها بتسخين الماء لدرجة
الغليان فتترسب ( و هي االمالح المترسبة على جدران القدور و اباريق الشاي ) في حين تسبب
كبريتات وكلوريدات الكالسيوم والمغنيسيوم العسرة غير الكربونية (العسرة الدائمة ) و سميت
بالدائمة النه ال يمكن التخلص منها عند تسخين الماء.
ويعبر عن العسرة المقاسة بالمختبر على شكل كربونات الكالسيوم  ،الن العسرة تعتمد على كمية
ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم الموجودة في الماء وتعتمد هذه االخيرة على الظروف التي مر بها
المصدر المائي.
 1-8-2طريقة تعيين العسرة (بالتسحيح)
تعتمد طريقة تعيين العسرة في المختبر على التسحيح مع ethylene di amine ( EDTA
 ،) tetra acetic acidحيث يمكن لالخير تكوين معقدات مخلبية Chelated Compound
مع الكالسيوم والمغنيسيوم في وسط قاعدي  ، pH ≈10وبوجود دليل مثل االيروكروم بالك –
ت  Erichrome Blak Tاو  calmagiteاو مزيج منهما للكشف عن نقطة نهاية التفاعل.
 2-8-2طريقة العمل
يؤخذ  50مل من النموذج (او اي حجم اقل ويكمل الحجم الى  50مل في حالة احتواء الماء على
كمية عالية للعسرة مثل مياه االبار ) و يضاف  2مل من المحلول المنظم Buffer Solution
المتكون من هيدروكسيد االمونيوم و ملحها مثل كلوريد االمونيوم واحد امالح  EDTAلرفع
االس الهيدروجيني الى ] [PH=10ويضاف قليال من دليل االيروكروم بالك –ت
 Erichrome Blak Tحتى يكون اللون احمر نبيذي ويسحح هذا المحلول ضد EDTA
( )ethylene di amine tetra acetic acidالى ان يتغير اللون الى اللون االزرق (نقطة
النهاية ).
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طريقة تحضير المحلول المنظم

يذاب  16.9غم من كلوريد االمونيوم في  143مل من هيدروكسيد االمونيوم ثم يضاف 1.25
غم من  EDTA-Mgوتخفف الى  250مل بالماء المقطر
تحضير محلول الكالسيوم القياسي
يوزن  1غم من  CaCO3الالمائي  ،ويوضع في دورق ايرلماير  500مل و يتم إضافة HCl
 1:1حتى يذوب  ، CaCO3يضاف  200مل ماء مقطر ثم يسخن حتى الغليان لعدة دقائق
للتخلص من  ،CO2يبرد وتضاق عدة قطرات من دليل  METHYL REDو يضبط اللون
البرتقالي بإضافة  HCl 1:1او NH4OH 4بتركيز  ،N4ينقل الى قنينة حجمية و يكمل الحجم
الى  1لتربالماء المقطر.
كل  1مل =  1ملغم CaCO3
مالحظة
اذا لم يتوفر  EDTA-Mgفيذاب  1.179غم من  DI Sodium –EDTAو (  0.780غم
من  MgCl2او  0.644غم من  )MgCl2.6H2Oفي  50مل من الماء المقطر و تضاف الى
 9غم من كلوريد االمونيوم في  143مل من هيدروكسيد االمونيوم ثم يضاف  1.25غم من
 EDTA-Mgوتخفف الى  250مل بالماء المقطر.
تحضير EDTA
يحضر باذابة  3.723غم من  Disodium –EDTAيذاب في الماء ويخفف الى  1لتر وتتم
معايرة المحلول مع  CaCO3من فترة الى اخرى
الحسابات
HARDNESS (EDTA) AS mg CaCO3 /L= [A×B×1000]/mL of sample
 = Aالحجم  EDTAمن التسحيح (مل)
 = Bملغم  CaCO3المكافئ لمعايرة ا مل EDTA
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 3-8-2مالحظات حول الفحص

 -1في حالة التخفيف يضرب الناتج في عدد مرات التخفيف.
-2التداخل مع هذه الطريقة
نسبة الخطأ قد تتداخل بعض االيونات الفلزية في هذا الفحص وتؤثر على هذه الطريقة وتجعل
نقطة النهاية غير واضحة ويمكن التخلص من هذا التداخل باضافة بعض المثبطات
 INHIBITORالى النموذج المائي ،وتؤثر بعض المركبات العضوية او المواد العالقة التي
تؤثر على نقطة النهاية للتفاعل ويمكن السيطرة عليها بواسطة تبخير النموذج المائي الى الجفاف
في حمام مائي وتجفيفه في فرن بدرجة  550درجة مئوية الى ان تتاكسد جميع المواد العضوية
ثم يذاب الناتج ب ( )20مل من حامض الهيدروليك بتركيز  1نورمالي ويعادل االس
الهيدروجيني الى  7التعادل بواسطة هيدروكسيد الصوديوم ( 1نورمالي ) ثم يكمل الحجم الى
 50مل بالماء المقطر ويبرد المحلول الى درجة حرارة الغرفة وتكمل طريقة العمل كأنه نموذج
مائي .
[0.01 M]EDTA=[0.02N]EDTA-3
 -5يراعى ان ال يستهلك حجم  EDTAفي التسحيح اكثر من  15مل و عليه يتم اختيار عدد
مرات التخفيف.
 -6مراعاة ان ال تتجاوز فترة التسحيح  5دقائق من وقت إضافة المحلول المنظم.
 9-2القاعدية ALKINITY
القاعدية وهي قابلية الماء على معادلة الحوامض القوية الى رقم هيدروجيني معين و القاعدية
مهمة في فحص متغيرات المياه ومياه الصرف الصحي .ألن القاعدية تتحصل من وجود ايونات
كل من الكربونات ،البيكربونات ،و الهيدروكسيد ،و تعتبر كمؤشر على تركيزهذه االيونات  .قد
تشمل القيم المقاسة أيضا وجود كل من البورات ،الفوسفات ،السيليكات ،أو قواعد أخرى إذا كانت
موجودة .كذلك القاعدية مهمة في تحديد مدى مالئمة المياه للري .وتستخدم قياسات القاعدية في
التفسير و معرفة مدى جودة وكفاءة عمليات معالجة مياه الصرف الصحي.
طرق قياس القاعدية
-1طريقة القطب(.فرق الجهد )
 -2التسحيح مع حامض بوجود دليل .
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 1-9-2طريقة العمل (التسحيح مع حامض بوجود دليل)
يؤخذ  50مل من النموذج المائي و تضاف اليه بضع قطرات من دليل الفينوفثالين( فاذا ظهر
اللون الوردي يسحح النموذج مع حامض الكبريتيك معلوم التركيز الى ان يختفي اللون الوردي
ويسجل الحجم اما اذا لم يظهر اللون الوردي يتم اضافة قطرات من المثيل البرتقالي و يكمل
التسحيح للنموذج مع حامض الكبريتيك معلوم التركيز الى ان يتحول اللون من البرتقالي الى
اللون البرتقالي المحمر ويسجل الحجم
الحسابات
الحجم المأخوذ باستعمال دليل الفينوفثالين يسمى قاعدية الفينوفثالين
الحجم المأخوذ باستعمال دليل المثيل البرتقالي يسمى قاعدية المثيل البرتقالي
ALK (mg/L) as CaCO3 = [ A × B ×50000] / C
 =Aحجم الحامض
 =Bتركيز الحامض
 = Cحجم النموذج

 2-9-2مالحظات حول الفحص
 -1قاعدية الفينوفثالين تحسب من حجم الحامض الالزم للتعادل بعد اضافة الفينوفثالين ()P
 -2القاعدية الكلية تحسب من الحجم الكلي للحامض المضاف لدليل الفينوفثالين و المثيل
البرتقالي .
 -3تتداخل مع هذا الفحص المواد العالقة حيث تؤثر على درجة وضوح نقطة النهاية للتفاعل .
 -4كذلك تتداخل الرغوة والمواد الدهنية مع هذا الفحص.
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 10-2الحامضية ACIDITY

حامضية الماء هي قابليته على معادلة القواعد القوية الى رقم هيدروجيني معين .
وقد تاتي حامضية الماء من وجود االحماض المعدنية او االحماض الضعيفة مثل حامض الخليك
او الكربونيك او من تحلل بعض المركبات مثل الحديد اوكبريتات االلمنيوم.
زيادة حامضية الماء تساهم في التاكل وتؤثر على العمليات البايولوجية .
طرق قياس الحامضية
-1طريقة القطب(.فرق الجهد )
 -2التسحيح مع قاعدة بوجود دليل .
طريقة العمل (التسحيح مع قاعدة بوجود دليل)
يؤخذ  50مل من النموذج الراكد غير المرشح وتضاف قطرات من دليل الفينوفثالين فاذا ظهر
لون وردي فالمحلول قاعدي اما اذا لم يظهر اللون الوردي فالنموذج حامضي فيسحح مع
هيدروكسيد الصوديوم ( N )0.02و يكمل التسحيح حتى يظهر اللون الوردي ويسجل حجم
القاعدة المستعمل .
الحسابات
ACIDTY (mg/L) AS CaCO3 = [A×B×C×1000] / D
 =Aحجم القاعدة
 =Bعيارية القاعدة
 = Cالوزن المكافئ لكربونات الكالسيوم
 =Dحجم النموذج المائي مل
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 1-10-2مالحظات حول الفحص

 -1في حالة تواجد الكلورين يتم إضافة ثايوسلفات الصوديوم لتخلص من متبقي الكلورين.
 -2تعتمد طرق التسحيح للحامضية على إيصال االس الهيدروجيني الى 8.3
 -3لدقة اكبر يستخدم  Electrometric titratorالكهربائي ،حيث يجب ان يكون المحلول
ذو  ،4≤pHاو يضاف له حامض الكبريتيك ( 0.02نورمال) لجعل االس الهيدروجيني
حامضي ثم يضاف له  5قطرات من بيروكسيد الهيدروجين 30%ويغلى لمدة  5-2دقيقة
ثم توضع األقطاب و يسحح ضد القاعدة القياسية حتى  ،pH=8.3ويتم حساب الحامضية
من المعادلة:
Acidity as mg CaCO3/L=[ [( A×B)-(C×D)]×50000 ]/ mL of Sample

 =Aحجم القاعدة  NaOHالمستخدمة في التسحيح مل
 =Bتركيز القاعدة
 =Cحجم حامض الكبريتيك المستخدم مل
 =Dتركيز حامض الكبريتيك
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الفصل الثالث
التحاليل الكيميائية للماء
يحتو ه اوولا الفصوول ملووف ااو الفح اووا الكيميائيووة التو
و عيين ج دة الماء.

و ه ملووف الموواء الختبووا اوويتيت

 1-3الدالة الحامضية ( pHدالة االس الهيدروجيني )
الدالة الحامضية مبا ة من قيوا
الديد وجين

ييوا الديود وجين الحامضو او او دالوة ايوية لكيوا

ييوا

و ياضيا فان  – = pHل ] [H+او – ل ][H3O+
وللا ك ن قي ال  pHموا يوين الصوف واال يور ممو يمكيوا موا ويكو ن الو ق يوبعة او الحود
الفااوول مووا يووين الحوو امع والك اموود فووالمحل ل ره اال الديوود وجي اقوول موون يووبعة يعتبوو
تامضويا والمحلو ل ره اال الديوود وجي ايثو موون يوبعة او قامووده و عتبو اول الفح اووا
المطل يووة للموواء للتمووبيا و ييووان الصوويتية و فحووا ل ميوور ا و ا الميواه فو البي ووة ا الميوواه
السطحية ومياه ال فية ومياه المبلفا للمصا ر ومياه الص ف الصح ...الخ)و ملف ال غ من
ان الكووي المسووم تة للتعبيو موون اوويتية الميوواه او  7المتعووادل ويايووادة او كصووان قليوول اال ا و
يعتب من المتغي ا المدمة فكد يؤده غي اال الديد وجي ف ويط مائ الوف قتول الكائ وا
الحية الت عيش ف رلك ال يط المائ .
وف التحاليل البي ية للماء كد  pHتاال وم قعيا لل م رج المائ من المصد المأخ ر م و موا لو
يتعل الا الفحا أليباب م دا ي ن مسا ال د او البح او البحي ة اائ ا ً أو دما ك ن ال يوا
مالية او م د مد ف جداز تكل لفحا  pHالف غي ه من األيباب.
وف المبتب ا غالبا ا اك ثيث ط ق لمع فة  pHا
pH indicator paper .1
liquid colorimetric indicators .2
electronic meters .3
ان الط يكة االولف غي دقيكة ف الفحا و عط تائج ك يبية عتمد ملف كدي مين المحلل
فكط وال عطو الو ق الحكيكو لمكودا  pHوفو اغلوا االتيوان كو ن تائ دواا تامضو او
قامده ) .
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وللط يكووة الثا يووة لدووا مسوواوئدا ايضووا فد وواك م اموول فياياويووة وييمياويووة متداخلووة موور اووله
الط يكة ويللك فان الك اشف االدالئل ) ك ن فعالة ضمن تدود معي ة للدالة الحامضية ويما
مبين ف ال دول ق 1
ان الط يكة الكد يائية لمع فة  PHا الط يكة المتبعة داخل المبتب ا البي يوة لكيوا
الديد وجي وا اك مين من االجداة االلكت و ية

اال

 .1تكل
 .2مبتب ه ويك ن ثايتا ويتك ن من قطبين قطا من الكال ميول لكيوا اال الديود وجي
والكطا االخ لكيا د جة الح ا ة  .وف ايث الحاال المعكدة لدلا ال من االجداة
يستعمل لكيا ايث من دالوة فو فول ال قوث مثول قيوا الت اويلية مور  PHمور د جوة
الح ا ة .
ومن ال دي ياللي من االشا ة الوف ان المواء لويل يموا يكوال رو  pHمتعوادل يموا يعتكود الكثيو
فعلووف ال و غ موون االيووا ال ئ و ه الكائوول ان الموواء يحت و ه ملووف سووا متكاف ووة ومتسوواوية موون
االي ا السالبة والم جبة فالماء المكط المحض مبتب يا يك ن رو  6.5= pHاو  6.8او 6.9
ف اتسن ات ال او اقل ورلوك يسوبا وجو د  CO2فو ال و ولك و غواز يودل الولويان ويثيو
الوولويان ف و الموواء فيك و ن H2CO3تووامع الك ي يووك موور الموواء فيك و ن الموواء تامضوويا يم و د
يمس مر الد اء.فيك ن الماء المكا يوالط ق االلكت و يوة رو  pHتامضو ولويل متعوادال يموا
يعتكده ال ا .
 1-1-3مالحظات حول الفحص:
 -1يت الحفاظ ملف الكطا يا با عليما ال داز ولكون غالبوا يوت غمو ه يمحلو ل مموبر مون
يل يد الب ايي  ،ف تالة مد االيتعمال.
 -2ستبد ثيث محاليل قيايية أتدا تامض  pH=4ومتعادل  pH=7وقامده pH=9
و الي صح يمعاي ة ال داز ياقل من محل لين قياييين.
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 2-3الكالسيوم CALCIUM

ال مووا الكيميووائ للكالسووي ا  )Caرو موودد ر ه  20و وزن ر ه  ،40.08موودد التكووافؤ.2
يعتب الكالسي من الع ااو الضو و ية فو غليوة ال بوا و الحيو ان واو م صو ايايو فو
ك و ين مئووا الكووائن الح و ار يووؤده كصووا ف و جس و الكووائن الح و الووف ممووايل ف و العئووا و
االي ان ،و يعتب خامل م ص من األيث وفو ة فو الت يوة ار يت اجود يمعودل  %4.6و يت اجود
الكالسوي يصو ة ئيسوية فو التو ب الكلسوية او خويل طبكوا gypsum, gypsi ferous.
 Lime stone , dolomite.و يت اجد ف المصاد المائية من خيل م و ه يالطبكا أميه او
من خيل ط ت من قبل مياه التص يف الص ام لبعع الص اما .
يت اجد الكالسي

يحدود من 1الف  < 500ف المياه ال فية او السطحية.

طرق تقدير الكالسيوم
ا اك ط ق اخ ى لتكدي الكالسي ا
أ -ي ايطة ATOMIC ABSORPTION Method
ب – Permenganat Titration Method
جEDTA Titrimetric Method -
 1-2-3أساااس لماال الةريقااة التسااحيم مااي انيلاايا دا اماايا EDTA Titrimetric
Method
عتمد ط يكة العمل ملف قد ة  EDTAاثيلين داه امين ت اايتك ايسيد ملف ك ين معكدا
مبلبيووة موور يوول موون ايوو ن الكالسووي و المغ يسووي و فوو ال يووط الكامووده كوو ن اي ووا
المغ يسووي غيو ت و ة ار تحو ل الووف ايد ويسوويد المغ يسووي  ،فيكو ن الكالسووي معكوود موور
.EDTA
 2-2-3طريقة العمل
يؤخل  50مل من ال م رج الم شح ااو اه ت ويبفف الوف  50مول ) و يضواف  2مول مون
ايد ويسيد الص دي االف ان يصل الف ) pH≤12و يضاف دليل المي ويسايد مون ا-0.2
 )0.1غو  ،تتوف يصووبح اللو ن و ده يسووحح ضود  EDTAتتووف يتحو ل اللو ن الوف اللو ن
الب فس ا كطة ال داية )و لك ن التفامول يوت فو ويوط قاموده ي وا المباشو ة فو التسوحيح
ف اضافة ايد ويسيد الص دي .
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الحسابات

Ca mg/l =( A×B×400.8 )/ mL of sample
Calcium hardness as mg as CaCO3/L = (A×B ×1000)/ mL of sample

=Aت

ال ازل من السحاتة امل)

 = Bملغ  CaCO3المعادل ل 1مل من  EDTAم د كطة داية التسحيح مر الكالسي
 3-2-3مالحظات حول الفحص
 -1ف تالة التبفيف ي امف ض ب ال ا ج ال دائ يعدد م ا التبفيف
 -2جد يعع التداخي م د وجو د اي وا اخو ى فو المحلو ل مثول ال حوا والحديود الث وائ
والحديد الثيث والم غ يا وال ااص وااللم ي
 -3موون الممكوون ارا يا ووث قامديووة ال م و رج املووف موون  300ملغ و تلت و ان ال عط و كطووة دايووة
واضحة .
 -4ممكن ايتبدا دالئل أخ ى يدال من المي ويسايد مثل  Solochrome Dark Blueو الله
مون األتمو الووف األز ق يووللك ممكوون ايووتبدا دليوول
يعطو كطووة عووادل واضووحة للتغيو اللو
Eriochrome Blue Blak R

 3-3المغنيسيوم MAGNESIUM
ال ما الكيميائ للمغ يسي  Mgمدده الل ه  12و وز الل ه  ،24.3وا ثامن الع اا
وف ة ف الكم ة األ ضية ار يمكل يحدود  %3ويت اجد المغ يسي ف الماء تي ة م و المواء
خيل يعع اال ا من الصب مثل  dolomiteو  gypsumوالصب ال ي ية ويللك مون
ميواه التصو يف لوبعع الصو اما وخااوة لوك التو سوتعمل  dolomitic lime stoneفو
معادلة المبلفا الحامضية ازائدا .
ويمووا كو ن يل يوودا المغ يسووي ااتوود ايووباب العسو ة الدائميووة ) يووبا ايوول ا اييووا الم اجوول
ليد الببا .
المستعملة ف
ييووا يوول موون الكل وفيوول وخييووا الوود الحمو وقوود كو ن يعووع امووي
يوودخل المغ يسووي فو
المغ يسي يامة وقد يسبا زيادة المغ يسي ملف من  125ملغ ت لت د للب ل.
يسوووتبد المغ يسوووي فووو السوووبائك ،واأللعووواب ال ا يوووة ،والتصووو ي الف ووو غ اف  ، ،واأليووومدة،
والمستحض ا الصيدال ية،واألطعمة.
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 1-3-3طريقة تقدير المغنيسيوم حسابيا
يكد المغ يسي

تساييا من تائج كدي العس ة والكالسي

تيث ان

Mg mg/L = [ total hardness (as mg CaCO3/L) – Ca HARNESS
(as mg CaCO3/L) ×0.243

 4-3الكلوريد CHLORIDE
ال ما الكيميائ للكل ا  ) Clمدده الل ه  17ووز الل ه  ،35.45و يتك ن اي ن الكل
من ايتساب  Cl2اللكت ون فيتح ل الف  Cl-او م د رويان اتود م يبا و فو المواء مثول يل
الديود وجين .ال يمكوون ان يت اجوود ايو ن الكل يوود يصو ة تو ة لووللك فدو مو بط دائمووا و مك
م يبوووا مووور المغ يسوووي او الصووو دي او الكالسوووي أامدوووا و اشووود اا يل يووود الصووو دي
المستبد ف جمير الم ازل.

يد
يود
ووا
و

و يعتب و الكل يوود اتوود اا و اال ي ووا الم ج و دة ف و الميوواه  ،و ت اجوود الكل يوودا ف و معئ و
المصوواد ا لمائيووة تي ووة رويووان الصووب ال ي و يية وال ا يووة اضووافة الووف الفضووي الص و امية
وخااة مثل الص اما ال لدية وال فطية واتامة المطاط وغي اا .
طرق تقدير الكلوريدات
ا اك مدة ط ق لكيا

الكل يدا مثل

SILVER NITRATE METHOD -1
MURCURIC NITRATE METHOD -2
POTENTIOMETRIC METHOD -3
Automated Ferricyanide Method -4
Mercuric Thiocyanate Flow Injection Analysis -5
والط يكة المتبعة غالبا ا االولف
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 1-4-3طريقة تقدير الكلوريدات بةريقة التسحيم مي نترات الفضة
تفامل ت ا الفضة مور الكل يود فو المحلو ل مك وة ايوا ايويع مون يل يود الفضوة وفو
تالة وج د الدايك وما فان ت ا الفضة تفامول مور الوداه ي وموا يعود ا تدواء الكل يود فو
المحل ل مك ة ايا اتم من  Ag2CrO4ممي ا ل داية الكل يد ف المحل ل .
تحضير المحاليل
 -1محلول نترات الفضة القياسي
لتحضووي لتو واتوود موون تو ا الفضووة يت ييووا  N 0.014يووت يارايووة 2.395غو ا فو الموواء
ويكموول الح و الووف لت و ويعوواي اوولا المحلو ل موور يل يوود الص و دي يت ييووا  0.014مووال
اميا ه )
 -2دليل كرومات البوتاسيوم
ي زن  50غ ا من  K2CrO4و ولاب فو يميوة معي وة مون المواء المكطو و ضواف اليدوا يعوع
قط ا من ت ا الفضة تتف يتك ن ايا اتم من ي وما الفضة يت ك الا المحلو ل لمودة
 12يامة ث ي شح ويكمل الح الف لت واتد .
طريقة لمل (التسحيم ضد نترات الفضة )
يؤخل 50مل من ال م رج الم شح ااو اه ت ويبفف الف  50مل ) و يضاف اليو  1مول مون
دليل ي وما الب ايي ث يسحح مر ت ا الفضة فيتح ل الل ن من ااف الف و ده مصف
الحسابات
Cl mg/l =( A×B× C×1000 )/ mL of sample
 2-4-3مالحظات حول الفحص
 -1ف تالة التبفيف ي امف ض ب ال ا ج يعدد م ا التبفيف .
 -2ي ووا ان يك و ن ] pH =[7-10وارا ل و يكوون يووللك يعووادل المحل و ل ي ايووطة ايد ويسوويد
الص دي او تامع الكب يتيك.
 -3ارا يان ال م رج مل ا فا يحدث داخل و اداد سبة البطا فع داا يضواف  3مول مون موال
 Al(OH)3وي ج جيدا ث يت ك لي يد ث ي شح
2
3 -4ف اله الط يكة توداخل اي وا الكب يتيود  S - ,S2O3 ,SO3-2مور ييوا الكلو ويواال
اثي اا ياضافة  1مل من  %30من H2O2
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 5-3الكبريتيد SULFIDE

ي ما ييميائيا الي ن الكب يتيد  S-2و يت اجد ف الميواه ال فيوة و الميواه المتبلفوة مون يعوع
الص اما و خااة ال فطيوة  .و يت اجود يصو ة طبيعيوة تي وة حلول المو اد العضو ية و التحلول
البكتي ه للكب يتا  .ييا  H2Sف المياه ال ئيفة يحدود  0.25-0.025مايك وغ ا لكل لتو
و يايادة سبة غاز  H2Sئد ائحة ممياة وا غاز يا .
 1-5-3طريقة التسحيم مي الثايوسلفات باستخدام االيوديا ودليل النشا
عا اله الط يكة يالتداخل مر الم اد الت
الم يبا العض ية.

تفامل مر الي د مثل الثاي يولفا و الكب يوث ويعوع

معاملة النموذج
للتبلا من التداخي ي ضر  4قط ا ا0.2مول) مون خوي الا وك و قط وان ا0.1مول) مون
ايد ويسيد الص دي ا ) N6لكل  100مل من ال مو رج فو ق ي وة زجاجيوة  ،غلو ياتكوا دون
ك أه ف اغ ا ائ او فكامة  ،مادة ستبد ملف األقل ق ي ة يح  500مل لط يكة االي دين.
المواد الكيميائية المستعملة
 -1حامض الهيدروكلوريك HCl

يت ييا N 6

 -2محلول ايوديا قياسي
يلاب  25-20غ ا من ي ديد الب ايي ف قليل من الماء ث ضيف  3.2غو مون اليو د يعود ان
يوولوب الي و د يبفووف الووف  1لت و و يعوواي المحلوو ل ضوود  N 0.025موون محل و ل ثاي يب يتووا
الص دي مستعملين محل ل ال ما يدليل.
 -3محلااول نايوكبريتااات الوااوديوم القياسااي  0.025مووال ويحضو يارايووة  6.205غو موون
 NaS2O3.5H2Oفوو موواء مكطوو مغلوو ومبوو د ويكموول الووف  1لتوو ويضوواف لوو  5غوو موون
يمادة تافئة.
الكل وف
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 -4دليل النشأ

يماج  5غ مون ال موأ مور المواء البوا د المكطو ويضواف اولا المحلو ل الوف  800مول مواء مكطو
مغل ويكمل الح الف  1لت  .ويضاف الف المحل ل يضر قط ا من التل ين يموادة تافئوة او
 1.25غ من تامع السلسليك.
طريقة العمل
أخل  10مل من محل ل االي دين و يكمل يالماء المكط الف  20مول ثو يضواف لو  2مول مون 6
مال تامع الديد وليك  HClو يؤخل  200مل من ال م رج ويضاف ل المحل ل الساي
ا ارا يك اللو ن ااوف لليو د يضواف لو دليول ال موأ فيصوبح از ق ) و يسوحح ضود ثاي يب يتوا
الص دي ويت غي الل ن من االز ق الف مدي الل ن م د كطة ال داية.
الحسابات
يل مل من  N 0.025من محل ل االي دين يتفامل مر  0.4ملغ :S-2
S-2 mg/L =[ [(A×B)- (C×D)]×16000]/mL of sample
 =Aت

االي دين امل)

 =Bميا ية محل ل االي دين
 =Cت

 Na2S2O3امل)

 =Dميا ية Na2S2O3
 2-5-3مالحظات حول الفحص
 -1ف تالة اختفاء الل ن االاف للي د م د اضافت لل م رج فيضاف ل  10مل م الف ال م رج
ويكمل التسحيح.
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 6-3الكبريتات SULFATE

ي ما ل ل الكب يتا  SO4 -2و يت اجد ف أ ا المياه المبتلفة و يت اييا مون قليلوة الوف مودة
االف من الملغ لكل لت .
الةرق المتبعة في قياس الكبريتات
 -1ط يكة وز ية
 -2ط يكة ض ئية يايتبدا جداز العكا ة
 1-6-3الةريقة الوزنية
يت أخل  100ي 3ا مل ) من ال م رج وي ضر ف ييك و ضاف ل  100مل مون المواء المكطو
ث و ضوواف موودة قط و ا ل و موون ياشووف المثيوول االتم و ويحمووع ي ايووطة تووامع الديوود وليك
ا 2 )1:1مل ويسبن المحل لث يضاف للمحل ل  10مل من محل ل يل يد البا ي يبطئ شوديد
وقبل الغليوان و مور التح يوك المسوتم ويوللك ت يوا الكب يتوا ملوف شوكل يب يتوا البوا ي ،
ي ضر المحلو ل ملوف تموا موائ لمودة يوامتين اليوتكمال ممليوة الت يويا ثو شوح يايوتعمال
و ق شيح ا 42او  )44ويغسل يالماء الساخن الف ان يصبح المحل ل خاليا مون الكل يود ايوت
التايد من ال بلا من الكل يد يايتبدا محل ل ت ا الفضة يدليل) و ي كل ال ايا مور و قوة
الت شيح الف ي دقة مغسو لة جيودا وم ففوة يد جوة تو ا ة  800د جوة م يوة لمودة يوامة واتودة
ومب دة جيدا ث زن  W1ث يت ت ق و قة الت شيح فو الب دقوة ملوف مصوبا ي وان الوف ان
تح ل الف ايا اييع و ضور فو الفو ن يد جوة تو ا ة  800د جوة م و ه لمودة يوامة يعود
رلك ب د الب دقة داخل ديسيكيت ويثبث وز دا W2
الحسابات
SO4 mg/L=[(W2-W1)×411.5×1000]/ mL of sample

 2-6-3طريقة قياس الكبريتات بقياس العكارة Turbidity metric method
عتموود الط يكووة الض و ئية يكيووا العك و
تامض يبل ا م تئمة المكل و يكا
العكووا ة  turbidimetricو كووا ي
محل ل مكيف  conditionerو ا اك

ة ملووف ك و ين ايووا موون يب يتووا البووا ي ف و محوويط
الض ء الممتث من يطح اله البل ا ي ايوطة جدواز
توودة  NTUو يك و ن يوويا يب يتووا البووا ي ي ج و د
مين من ط ق ممل الا المكيف ا
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م دمووا ملووف محلو ل مكيوف مون تووامع الديوود ويل يك و االيثووا ل والكليسووي ول يي مووا

الثانية ملف محل ل المكيف الحاوه ملف تامع البليك الثل

و ملح

التداخالت في هذه الةريقة
يمكن ان تداخل الم اد العالكة او ال م رج الملو ن مور قو اءة ال دواز و وؤث يصو ة يبيو ة ملوف
ال تائج و يمكن التبلا من الا التداخل من شيح ال مو رج و ازالوة اللو ن ي ايوطة charcoal
الفح الم مط
ويللك ممكن ان تداخل الم اد العض ية ارا اجد يكمية يبيو ة فو الميواه يحيوث م ور يوا
يب يتا البا ي يص ة جيدة.
 1-2-6-3طريق اة قياااس الكبريتااات باسااتخدام العكااارة Turbidity metric method
(طريقة)1
 -1الكواشف و المواد الكيميائية المستعملة
الكاشف ويتك ن من الم اد الكيميائية التالية
-1يل يد المغنيسيومMagnesium chloride MgCl2.3 H2O
-2خالت الووديومSodium acetate CH3COONa.3H2O
-3نترات البوتاسيوم Potassium nitrate KNO3
-4حامض الخليك الثلجي Acetic acid CH3COOH
-2كلوريد الباريوم Barium Chloride BaCl2
تحضير المكيف
يؤخل  30غ من يل يد المغ يسي و  5غ من خي الص دي و  1غ من ت ا الب ايي
و  20موول موون تووامع البليووك الثل و و وولاب جميعدووا موور  500موول موواء مكط و ملووف مح و ك
مغ اطيس و كمل الف  1لت .
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طريقة العمل

يؤخل  100مل من ال م رج او ت مبفف الف  100مل امثي  10مل يبفف الوف  100مول) و
يضاف  20مل من المحل ل المكيف و يماج ي ضوع ملوف المحو ك المغ اطيسو ويسو مة ثايتوة
ويت اضافة ك يبا 0.1غ من يل يد البا ي خيل التح يك و يحسا من يعد اضافة يل يود
البا ي دقيكة واتدة مر ايتم ا التح يك يس مة ثايتةو يعد ا تداء الدقيكة ي ضر ال مو رج فو
خلية الك اءة وي ضر ف ال داز و ضر البلية ف ال داز و ت ك ت ال  5دقوائ قبول الكو اءة
ث ؤخل الك اءة من ال دواز و سوكط ملوف المبطوط البيوا الم يو مسوبكا و ؤخول الت ييوا مور
ميتئة االخل يعين االمتبا مدد م ا التبفيف ف تساب ييا الكب يتا
اييوا 5,10,15,20,15,30,35,،جواء يوالملي ن
حضي المحاليول الكيايوية للكب يتوا را
ومن معاملة يل م رج يط يكة العمل الملي ة امويه ومون ق ائتدوا ي دواز قيوا العكو ة يا وث
ال تائج.
 2-2-6-3طريقة قياس الكبريتات باستخدام جهااز العكاارة Turbidity metric method
(طريقة)2
أوال .المحلول المكيف  :يحض يماج  50 mlمن الكليسي ول مر محل ل يحتو ه  30 mlمون
تامع الديود ويل يك الم يوا و  300 mlالمواء المكطو و 100 mlايثوا ل 95 %أو يحو ل
اياوي وييل و 75 gmمن يل يد الص دي .
نانيا .بلورات كلوريد الباريوم  BaCl2ت ال 20-30 mesh
(طريقة العمل )Turbidity metric method
يؤخل  10 mlمن ال م رج الم شح أو أه ت آخ ويكمل إلف  100 mlتسا ييوا ايو ن
الكب يتا ف المحل ل و يضاف ل  5 mlمن المحل ل المكيف ث ضاف ل يل ا يل يود
البا ي و ي ج لمدة دقيكة ملف جداز الو ج المغ اطيسو ويسو مة ثايتوة وي ضور ممو ة مول
من المحل ل ف خلية الكيوا ل دواز العكو ة ،ؤخول الكو اءا و سوكط ملوف م ح و الكيايو
الم ي مسبكا ،يت تساب الت ييا يعد األخل ي ئ االمتبا مدد م ا التبفيف.
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 7-3الفوسفات PHOSPHATE
يت اجد الف يفا

ف الطبيعة يا ير ايغ ا PO4 3- ، HPO4 -2، H2PO 4 -2،H3PO4 --:

و عتمد الصيغة االي ية للف يفا ملف ييا اي ن الديد وجين ود جة الح ا ة .
الةرق المختبرية الشائعة
Vonado Molybdo Phosphoric Acid -1
Stannous Chloride Method -2
Ascorbic Acid Method -3
 1-7-3طريقة Vonado Molybdo Phosphoric Acid
وا ط يكة ل ية و كا

ي داز السبكت و ف

ميت

المواد الكيميائية المستعملة
 -1محلول قياسي اساسي للفوسفات
ي فف  KH2PO4ف د جة ت ا ة  105د جة م ية ث ي زن  0.2195غو مون KH2PO4
ويلاب ف لت من الماء المكط تيث يك ن ييا الف يف في  50جاء يالملي ن
 -2حامض الكبريتيك M1.25
يبفف  70مل من تامع الكب يتيك الف  1لت يالماء المكط
 -3الكاشف الخاص
ي و زن  6غ و موون م ليبوودا االم ي و و 5.3غ و ا موون تووامع االيووك ييك و 0.14غ و موون
 Antimony Pot. Tartarateث بلط الم اد الثيث مر يعضدا و طحن جيدا ف ااون و
يحضو المحلو ل الكاشووف موون البلوويط المطحو ن فو  100موول موون تووامع الكب يتيووك المحضو
أميه.
طريقة العمل
يؤخل  25مل من ال م رج الم شح ويضاف ل  5مل من الكاشف الباص يوالفحا ويتو ك لمودة
 10دقيكة ث يك أ الت يياملف ط ل م ج 700nm
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الحسابات
يك أ الت ييا من ال داز مباش ة ي تدا ال اء يالملي ن.
 2-7-3مالحظات حول الفحص
-1ارا

بفيف ال م رج يت االخل ي ئ االمتبا مدد م ا التبفيف فتض ب يال تي ة ال دائية.

 -2ارا ا د ووا الحصو ل ملووف ييووا جوول
يـ3.06

3-

 PO4حو ل ال تي ووة موون ال دوواز و ضو ب ال تي ووة

 8-3الووديوم والبوتاسيوم SODIUM & POTASSIUM
ويووووت قيايوووودما يط يكووووة التحليوووول ياللدووووا و ي ايووووطة جدوووواز اال بعوووواث اللدبوووو
PHOTOMETER

FLAME

 1-8-3طريقة العمل
يت حضي محاليل قيايية ايت حضي
 2.542غ ويكمل الف  1لت فيك ن
يكيووة الت اييووا ) و ايووت حضووي المحل و
 1.907غ و يكمل الف  1لت فيك ن
يكية الت اييا) ومن خيل ا با التعليما
لكل من الص دي و الب ايي .
م د ق اءة م رج الص دي او الب ايي
الت ييا.

المحل ل الكياي للص دي من يل يد الص دي ي زن
يياه  1000جاء يالملي ن ويت بفيف للحص ل ملوف
ل الكيايو للب ايووي موون يل يوود الب ايووي موون وزن
يياه  1000جاء يالملي ن ويت بفيفو للحصو ل ملوف
البااوة يال دواز يوت يو م ح و المعواي ة الكيايويين
يت ايكاط الكو اءا ملوف الم ح يوين الكيايويين لكو اءة
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 9-3النتروجيا Nitrogen
 1-9-3اساسيات

ال ت وجين او االزو مواه الكيميوائ  Nومودده الول ه ، 7واو اتود ااو الع ااو
ف و الموواء و رلووك لك و ن ان الصوويغ الت و يت اجوود فيدووا ال ت و وجين مووادة ا و ال ت و ا ،
ال ت يووث ،االم يووا وال ت و وجين العض و ه،جمير اوويغ ال ت و وجين اووله ويووللك غوواز
ال ت وجين ياالمكان ح يلدا من ايغة الف اخ ى ياي ييميائيا وملف رلوك فدو ودخل
ضمن دو ة ال ت وجين ف الطبيعة.
اد اه ش

م جا لصيغ ال ت وجين م بة تسا تالة االيسدة فيدا:

-1النتاارات : nitrate :جوود يكميووا قليلووة ف و الميوواه السووطحية ولك دووا قوود جوود
يكميووا يبي و ة ف و يعووع الميوواه ال فيووة سووبا يعووع االم و ا يال سووبة ليطفووال
الووله سووبب اوو . methemoglobinemiaال توو ا
ال ضوور خااووة والموو
ت اجد يكميوا قليلوة فو ميواه الم وا ه تديثوة التصو يف ولك دوا كو ن الوف تود 50
ملغووو تلتووو تووو وجين – تووو ا فووو ميووواه التصوووا يف المعال وووة يط يكوووة ال ت جوووة
الباي ل جية .biological nitrification
-2النتريت( : )Nitriteوا تالة ويوطية لل تو جين فو توالت ايسودة االم يوا الوف
ت ا واختاال ال ت ا الف ام يا .تواال االيسودة واالختواال حودث فو محطوا
زيور الميواه وفو الميواه الطبيعيوة .ال ت يوث قود ودخل
معال ة المياه الثكيلوة  ،شوبكا
الووف مصوواد الميوواه تي ووة اليووتعمالدا يمووادة ما عووة للتايسوود فو الميوواه المسووتعملة فو
الص امة.
-3االمونيااا(  : ) Ammoniaت اجوود طبيعيووا فو الميوواه السووطحية وال فيووة والميوواه
الثكيلوة االم ووا ه) و ت اجوود يكميوا يبيو ة فو ممليووة ازالوة االم يووا موون الم يبووا
العضو ية الحاويووة ملووف ال ت و وجين وفو ممليووة التحلوول المووائ للي يووا .وقوود ت اجوود
طبيعيا من اختواال ال تو ا حوث ظو وف اليا ائيوة وفو يعوع محطوا المعال وة
ضاف االم يا ف مملية الكل ة لمياه التصوا يف الحاويوة ملوف االم يوا يو ف لون
يك ن ا اك يل متبك الف ان تايسد يل االم يوا .وجود ان ييوا االم يوا يتو او
يووين مووايك وغ ا تلت و ف و الميوواه االمتياديووة الووف ايث و موون  50ملغ و تلت و ف و ميوواه
التصا يف.
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-4النتروجيا العضو  :يممل الم اد الطبيعيوة يوالب و ين والببتايود والي يوا ويعوع
المووو اد العضووو ية المصووو عة .ييوووا ال تووو وجين العضووو ه يتووو او مووون اقووول مووون
موووايك وغ ا تلت فووو الميووواه االمتياديوووة الوووف ايثووو مووون  20ملغووو تلتووو فووو ميووواه
التصا يف،و يمكن حديده حليليا ي ايطة جداز يلدال مر االم يا.
ستعمل ف كدي ايغ ال ت وجين ف مارج المياه يعع المصطلحا مثل:
يلدال ت وجين =ال ت وجين العض ه +ت وجين االم يا
ال ت وجين المؤيسد الكل = ت وجين ال ت ا  +ت وجين ال ت يث
ال ت وجين الكل = يل الصيغ المبتلفة لل ت وجين الم ج د ف ال م رج.
 2-9-3نتروجيا االمونيا ()NH3
اساسيات
يعتب و غوواز االم يووا موون الغووازا المدي ووة ورو ائحووة تووادة خا كووة م وودما ييموول
الح و ة واللل و ز ين و يفعوول ال ط يووة يتح و ل الووف ايد ويسوويد االم يووا الكامووده ،
يدخل غاز االم يا ف ا اما متعددة مثل ا االيومدة والبييوتك واالاوباغ ويغواز
التب يد) و ي جد طبيعيا ف المياه السطحية وال فيوة والثكيلوة ويت اجود يكميوا يبيو ة
ف مملية ازالة االم يا من الم يبا العض ية الحاوية ملوف ال تو وجين وفو ممليوة
التحلوول المووائ يالي يووا وقوود ت اجوود طبيعيووا موون اختوواال ال توو ا حووث الئوو وف
اليا ائية وف يعع محطا المعال ة.
طريقة الفحص
 -1ط يكة سل
 -2ط يكة في يث Phenate
 -3ط يكة التسحيح.
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 1-2-9-3طريقة نسلر:

تسايووة فوو توودود 20مووايك وغ ا تلت توو وجين – ام يووا و سووتعمل لغايووة 5
ملغ تلتو  .وؤث ملوف دقوة اوله الط يكوة ال وايوا ،اللو ن ،العكوا ة ال ا وة مون ايو ن
الديد ويسيل ويوللك فو تالوة وداخل المغ يسوي والكالسوي واال ي ايوطة التكطيو
قبول ايوتبدا سول او يمكون ازالتدوا يكفواءة اقول ي ايوطة الت يويا ي ايوطة يب يتوا
الا ك ف محيط قامده.
ط يكووة  Phenateتسايووة لغايووة  10مووايك وغ ا تلتو ام يووا – ت و وجين ولغايووة
 500مايك وغ ا تلت .
ال مارج المل ة والمتعك ة والتو قاموديتدا ايود مون  500ملغو تلتو سوتبد ط يكوة
التكطي ف حضي ال م رج قبل ا با اله الط يكة.
التكطي ث التسحيح ياالمكان ايتبدامدا ف تاال ال مارج الحاويوة ملوف ايثو مون 5
ملغ تلت ام يا -ت وجين
ياالمكان ايضا كدي يمية االم يا يايتبدا االقطاب االلكت ودا
تحضير النماذج
يمكن حضي ال م رج للفحا ياتدى الط يكتين:
اوال :طريقااة مباشاارة :ال يحتوواج الووف حضووي ال م و رج للفحووا و سووتبد للت اييووا
ال اط ة وا موادة ميواه المو ب والميواه السوطحية ال ئيفوة وميواه التصوا يف التو و
معال تدا يكفاءة مالية.
نانيا  :طريقة التقةير  :للت اييا العالية وال مارج الحاوية ملف متداخي .
يحدد اختيا الط يكة المباش ة او ط يكة التكطي مامين مدمان اما:
 -1ييا االم يا ف ال م رج
 -2وج د المتداخي .
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االجهزة المةلوبة :
kejldhal apparatus -1
spectrophotometer -2
المواد و المحاليل

أ -محلااول نساالر :يوولاب  50غو موون  HgI2و  70غو موون  KIفو يميووة قليلووة موون
الماء يضاف الا المحل ل يبطئ مر الماج الف محل ل مب د مون  160غو اNaOH
) ف  500مل ماء ث يبفف المحل ل الف  1لت  .يحفظ المحل ل ف ق ي ة را يوداد
محك مر مد ع يض لض ء الممل .ياالمكان يكاء الا المحلو ل اوالح لييوتبدا
لمدة ي ة فيما ل تفظ ف ظ وف ميئمة.
ب -محلاول قيااس االمونياا :يحضو يارايوة  3.819غو مون ( Anhydrous
) NH4CLام فف ف  100د جة م ية) ويكمل الح الف  1لت .
  :Borate buffer sol.يحض ياضافة  88مل من ا  ) NaOH 0.1Nالوف 500مول مون  Sodium Tetra Borate Na2B4O7يت ييوا  0.025Mوالوله
يحضووو يارايوووة  5غووو مووون  Na2B4O7او 9.5غووو مووون ا) Na2B4O7.10H2O
ويبفف الف  1لت يالماء المكط .
ث :Boric acid -يحض ياراية 20غ من  H3BO3ف  1لت ماء مكط .
ج :NaOH ( 6 N) -يحض ياراية  240غ من  NaOHف  1لت ماء مكط .
 ):H2SO4 (1Nطريقة العمل:
يؤخووول  250مووول مووون ال مووو رج غيووو الم شوووح و ضووواف لووو  25مووول مووون محلووو ل
BORATE BUFFERو ثبووث تامضووية المحل و ل م وود  PH=9.2ياضووافة
تووامع الكب يتيووك ارا يووان قامووده او ايد ويسوويد الص و دي ارا يووان تامض و ث و
التكطي اي ايوطة جدواز
ي ضر ال م رج ف دو ق يحت ه ملف ت الغليان لغ
يلدال) ،ي مر ال م رج المتكطو فو ييكو يحو ه ملوف  25مول مون توامع الب يوك
يحيث يك ن الح ال دائ للتكطيو مور الحوامع  150مول ويكمول الح و الوف 250
مل يالماء المكطو ويمواج جيودا .يؤخول  50مول او اه ت و مبفوف الوف  50مول مون
المحل ل االخي و ضاف ل  2مل مون محلو ل سول ث كو أ الت اييوا يعود مو و 10
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دقووووووووائ ملووووووووف اضووووووووافة سوووووووول وظدوووووووو اللوووووووو ن االاووووووووف ملووووووووف جدوووووووواز
SPECTROPHOTOMETERملف الط ل الم ج 425 nm
ميتئة :يحض يي ك ا 50مل ماء مكط و ضاف ل  2مل محل ل سل )
الحسابات
NH3 ppm= reading from spectro.× F × Dillution
F=1.22

 3-9-3نيتروجيا النترات
الةرق المعتمدة لقياس تركيز النترات
ULTRAVIOLET METHOD -1
NITRATE ELECTRODE METHOD -2
CADMIUM REDUCTION METHOD -3
BRUCINE METHOD -4
االتكدي ياالشعة ف ق الب فس ية) ي ه قيا امتصاص ال م رج ملوف طو ل مو ج
 220 NMولك ن الم اد العض ية اللائبوة يموا عطو امتصواص ملوف فول الطو ل
الم و ج ولك و ن ال ت و ا لوويل لدووا امتصوواص ملووف الط و ل الم و ج 275 NM
 275 nmلتصووحيح قيمووة
فباالمكووان اج و اء قيووا ثووا ملووف الط و ل الم و ج
ال ت ا ،التصحيح يعتمد ملوف طبيعوة ال مو رج والمو اد العضو ية الم جو دة فيو لوللك
ا متغيو مون مو رج الخو  ،وي و ه شويح ال مو رج الزالوة التوداخي مون المو اد
العالكة.
اضووافة الووف تووامع الديوود ويل يك لم وور ووداخل اي و ن الديد ويسوويد والكا ي ووا
الم جوو دة فوو ال موو رج الووف توود ييووا  1000ملغوو تلتوو ملووف شووكل يا ي ووا
الكالسي  ،الكل يدا ليل لدا اثي ملف الكيا .

66

التحاليل الكيميائية للماء

الفصل الثالث
االجهزة

-1جداز  spectrophotometerرو اط ال م جيوة فو ق الب فسو ية 220nm,275
nm
-2خلية ض ئية من السيليكا
الكواشف
اوال:محلاااول قياساااي للنتااارات :يحضووو يارايوووة  0.7218غووو مووون anhydrous
 potassium nitrateويبفووف الح و الووف  1لت و ا ييووا ال ت و وجين ف و اوولا
المحل ل ا  100جاء يالملي ن.).
يبفف  100مل من المحل ل الكياي الوف  1لتو فيكو ن محتو ى المحلو ل ال ديود 10
جووواء يوووالملي ن تووو وجين او  44.3جووواء يوووالملي ن تووو ا حضووو محاليووول قيايوووية
لل ت ا من المحل ل الكياي االخي يت اييا ا ) 0-350جاء يوالملي ن ل يو م ح و
قياي .
نانيا  :حامض هيدروكلوريك 1N
طريقة القياس
يت حض محاليل قيايية يت اييا من  0-350مايك وغ ا ت وجين ورلك يتبفيوف
الح و التاليووة الووف  50موول يالموواء المكط و وا و )(0,1,2,4,7………,35 ml
ويضوواف لدووا  1موول موون  1Nا ) HClثوو كووا االمتصااووية ملووف طوو ل موو ج
 220nmو ي ي م ح قياي لدله الت اييا .يؤخل 25مل من ال مارج الم شوحة او
أه ت مبفف الف  25مول ويضواف لدوا  1mlمون توامع الديود ويل يك و يكو أ
الت ييوا لو  .يوت حضوي يي وك يأخول  25مول مون المواء المكطو ويضواف لو 1 ml
تامع الديد ويل يك يحض محل ل قياي يت ييا  2 ppmلتثبيث ال داز.
ك أ ال مارج ي دواز  spectrophotometerملوف طو ل مو ج  220 nmثو ملوف
طو ل مو ج  275 nmا واوولا الطو ل المو ج االخيو الزالووة التوواثي ال ووا ج موون
امتصاص الم اد العض ية الم ج دة ف ال م رج)
الحسابات
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ppm Nitrogen =(A -B )×F×dil
F=4.43
A= conc. Of N at 220
B= conc.of organic matter at 275 nm

 3-9-3نتروجيا –نيترايت )NITRITE(NO2
اساسيات
ييا ال ت ايث ايت ادا الف كو ن م يوا اتمو اللو ن مون اوبغة AZO
يمكن قيا
م ووود  PH=2-2.5تي وووة ا حووواد  Diazolized sulfanilic acidمووور N-(1-
NAPHTHYL)-ETHYLENE DIAMINE DIHYDROCHLORIDE
االجهزة
جداز  SPECTROPHOTOMETERملف ط ل م ج

540 nm

الكواشف
محلول منظم  :buffer colour reagentيحضو ياضوافة  105مول مون توامع
الديد ويل يك الم يا الف  250مل ماء مكط و 5غو مون  sulfanile amide ,و
 0.5 gmمووون N-(1-NAPHTHYL)-ETHYLENE DIAMINE
 DIHYDROCHLORIDEيموواج تتووف يوولوب ويضوواف الي و  136غ و موون
الصو دي ايوويتيث ويموواج تتووف يوولوب ويكموول الووف  500موول يالموواء المكطو  ،واوولا
المحل ل ثايث لعدة ايايير ارا خان ف مكان مئل
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محلول قياسي للنترايت :يحض ياراية 0.4926 gmمن ا دي ت ايوث اليموائ
 anhydrous sodium nitriteالم فف ويكمول الوف  1لتو يالمواء المكطو ويحفوظ
1ml =0.1 mg
ياضافة  2مل من الكل وف
يبفووف  10موول موون اوولا المحل و ل الووف  1لت و موواء مكط و يح و ه اوولا المحل و ل ملووف
 0.001 mg nitrogenويعادل جاء واتد يالملي ن.
طريقة العمل
ارا يان  pHال م رج ايث من  10او الكامدية ايث من  600ملغ تلتو يبفوع اال
الديد وجي لل م رج الف  6ي ايطة تامع الديد ويل يك المبفف  3:1ثو ي شوح
ال م رج .
يؤخل  25مل ماء مكط ويضاف ل  2مل من المحل ل الم ئ الملو ن ويعتبو يي وك
 .يحض محل ل قياي لتثبيوث ال دواز يت ييوا  0.5 ppmتو وجين ويضواف لو 2
م ول موون المحل و ل الم و ئ المل و ن .يؤخوول  50موول موون ال م و رج الم شووح او أه جوواء
مبفف الوف  50مول ويضواف لو  2مول مون المحلو ل المو ئ الملو ن و تو ك ال موارج
ييوا ال موارج ملوف طو ل مو ج 540 nm
لمودة  15دقيكوة الظدوا اللو ن ويكوا
ي داز SPECTROPHOTOMETER
الحسابات
PPM(NO2) =ppm N of sample ×F×dillution
F=3.34
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 10-3الفلورايد FLUORIDE
يوبا المعووادن
ي جود الفل يود فو الت يووة والمواء والغولاء وفو جسو اال سوان وفو
االفل ويبا ) ،اجوده فو المواء يوا مون فامول المواء مور الم يبوا الحاويوة ملوف
الفل  .من مصاد ه االخ ى المياه ال فية والمياه المص فة من المصوا ر الكيمياويوة
ومصا ر االيمدة والاجاج .أن الفل ين فعال فياي ل جيا لولا فوان حديود ييوا ايو ن
الفل ين ف مياه الم ب من االم المدمة ،يما أن أه كا من  0.5ملغ تلت فو
االي ان.
مياه الم ب يؤده الف س
اما ارا يان يياه ايث من  15-1ف مياه الم ب ففو اوله الحالوة يوؤده الوف سوم
يالفل ولكن د جة التسم ت ايا ط ديا مر يياه ف المواء  ،اه زيوادة اخو ى لو
سبا ب العئا ث يؤده رلك الف كس اا .
الميوواه السووطحية حو ه ملووف الفل يوود يت ييووا ال يايوود ملووف جوواء واتوود يووالملي ن امووا
الميواه ال فيوة فكود يصول ييواه الوف  15جواء يوالملي ن فو يعوع الم واط ويمكوون
كليوول سووبت ف و الميوواه يايووتبدا امووي الكالسووي تيووث يت يووا ملووف شووكل فل يوود
الكالسي .
طرق قياس الفلوريد
-1ط يكة األقطاب
 -2الط يكة الل ية
 1-10-3الةريقة اللونية
عتموود الط يكووة الل يووة ملووف التفاموول يووين ايو ن الفلو واووبغة – zirconyl acid
 spadnليك ن معكد غي مل ن ا  ZrF6 -2والصبغة يلما زاد ييا الفل يبوف
قيا الل ن ي ايطة جداز قيا الطيف الض ئ او قيا شدة الل ن
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الكواشف-:

اوال:محلااول قياسااي مااا الفلااور يحض و يارايووة 0.221 gmموون anhydrous
) sodium fluoride (NaFف لت واتد من الماء المكط .يل  1مول مون المحلو ل
يحت ه ملف 100مايك وغ ا من الفل .
نانياا :SPANDNS SOL.:يحضو يارايوة  0.958gmمون الصوبغة فو  500مول
ماء مكط .
نالثاا :Zirconyl-acid reagent :يحضو يارايوة  0.133 gmمون – zirconyl
) chloride Octahydrate(ZrOCl2.8H2Oف و ت و ال  25موول موواء مكط و ث و
يضاف الي  350مل من  HCLم يا ويبفف الف  500مل ماء مكط .
رابعاا :Acid-zirconyl spanus reagent :يحضو يبلوط ت و
spandus sol.و zirconyl acid reagent

متسواوية مون

خامساReference solution :
أ – يضاف  10مل  spandus sol.الف  100مل ماء مكط
ب -يبفف  7مل من  HCLم يا الف  12مل ماء مكط .
يضاف المحل ل المحض ف ب الف أ ويستعمل المايج لتصفي ال داز .
سادسا : SODIUM ARSENITE SOLUTION :يحض يارايوة  5غو مون
 NaAsO2ف لت واتد ماء مكط .ايسوتعمل اولا المحلو ل الزالوة واثي الكلو ين
ف الماء.).
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طريقة العمل:

حض اييا معل موة مون ايو ن الفلو تو او يوين ) (0-1.4جواء يوالملي ن يح و
 25موول و ضوواف لكوول م دووا  5موول موون ياشووف  acid zirconyl spadusو ك و أ
االمتصااوية ملوف طو ل مو ج  570 nmو يوت يو م ح و قيايو Standard
 curveلت اييا الفل المحض ة .يؤخول  5مول مون ال مو رج الم شوح ويضواف لو 5
مول مون  Acid Zirconyl spadusو كو أ االمتصااوية ملوف طو ل مو ج 570
 nmيعد صفي ال داز ملف محل ل مكا ة reference
يستب ج ييا الفل

من ايكاط الك اءة ملف م ح
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 11-3االلمنيوم ALUMINUM
م ص واير اال تما يستبد م يبا االلم ي ملف طاق واير يمبثو ا فو
معال ة المياه المبصصوة للمو ب ويثيو موا يو جح وجو د االلم يو ي سوبة ايثو مون
الحوودود المسووم يدووا ف و ميوواه الم و ب الووف ي و ن االلم ي و ا و اتوود مك ووا المووا
المستبد ف مملية التصفية ف المما ير.
 1-11-3طريقة قياس االلمنيوم
المواد والمحاليل المستخدمة -:
 -1حامض الكبريتيك رو ميا ية ا)0.02
 -2حاامض االساكوربيك  ascorbic acidيولوب  gm 0.1فو  100مول مون
الماء المكط .ويحض آ يا.
 -3محلول بفار ويحضو يموا يلو  :يولوب  136غو مون خوي الصو دي ثيثيوة
الماء ف  40مل من تامع البليك ا )N1والله يحض ياضافة  57مول مون
تامع البليك الم يا ف لت من الماء المكط .
 -4الوبغة القياسية  SOLO CHROM CYANINE-R-ولوب  0.1غو
من الصوبغة فو  50مول مون المواء المكطو و ضوبط  2.9 PHاقود ال حتواج
اله البط ة دائما ال م د التحضي يتبين ا ) PH=2.9
 -5الوبغة العاملة  WORKأخل  10ي  3من الصبغة الكيايوية ويكمول الح و
الف  100ي  3يالماء المكط .
 -6صبغة المثيل البرتقالي ايما ف الكامدية )
 -7محلول  EDTAايما ف ط يكة اي اد العس ة )
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طريقة العمل

يحض محل ل قياي ليلم ي ل ي م ح قياي ويت رلك ياال يو زن  0.5غو
موون معوودن االلم ي و ويوولوب ف و  10موول موون تووامع الديوود ويل يك الم يووا موور
التسووبين ثو يبفووف الووف  1لتو فدوولا المحلو ل ييوواه  100ملغ تلتو يمكن االيووتعا ة
يمحاليووول محضووو ة جووواااة يت ييوووا 1000جووواء يوووالملي ن ليحضووو م ووو 100جووواء
يوووالملي ن ثووو  10جووواء يوووالملي ن وي ووو ه بفيفدوووا لتحضوووي الت اييووواا  0.5الوووف
)2.5ملغ تلت يايتعمال المعادلة N1V1=N2V2
و ضاف الف المحاليل الكيايية المحض ة المحاليول مون ا )4-1ويحضو BLANK
ايضا و ك أ ملف ط ل م ج  535ا مت
أخل  3اجااء من ال م رج تال جمع يل م دا يح  25مل :
أوال :يؤخول ال واء االول ويسوحح مور الحوامع الي واد الكامديوة لو ويسو ل يميووة
الحامع المستدلك.
 -1ثا يوووا :ال ووواء الثوووا يعتبووو  BLANKيضووواف لووو  1مووول مووون ا)N0.02
 EDTAياإلضافة الف تامع الكب يتيك و توامع االيوك ييك والصوبغة و
محل ل البف
ثالثا :ال اء الثالث فيعامل ياضافة الم اد التالية ل :
 -2يميووة الحووامع الت و حتاجدووا ف و الكامديووة موور اضووافة  1موول موون الحووامع
يايادة .
 -3يضاف  1مل من تامع االيك ييك المحض ا يا .
 -4يضاف 10مل من محل ل البف المحض .
 -5يضاف  5مول مون الصوبغة العاملوة مون SOLO CHROM CYANINE-
R -6يعد ي الم ح و البيوا وت قو اءة ال موارج يموا مبوين فو البطو ا السوايكة
و س يل الك اءا لتمثل يمية االلم ي ف ال م رج
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 11-3الحاجة البايولوجية لالوكسجيا

)BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD
أن  BODاووو يميوووة االويسووو ين اليزموووة اليسووودة المووو اد العضووو ية ايسووودة
ياي ل جية ي ايطة االتياء الم د ية الم ج دة ف ال م رج.
و يعتب من الفح اا المدمة لتكيي ميوة الميواه المل ثوة و يواالخا ميواه الصو ف
ه مليدا مدة غي ا خيل فت ة جمر
الصح  .ال مارج المسح ية لكيا BOD
ال م رج و خا فارا اخ فت ة جمعو فوان رلوك يوؤث ملوف قيموة  DOتيوث كو ن
اقل من الحكيكية ورلك لحدوث غي ا ملف المو اد العضو ية الم جو دة يفعول االتيواء
الم د يووة ف و ال م و رج للتكليوول موون اوولا التغيي و ف و قيمووة االويس و ين حفووظ ال مووارج
يد جووة اقوول موون 6د جووة م يووة ملووف أن يووت الفحووا خوويل  6يوواما موون جموور
ال م رج ،و غالبا ما يت تضن ال م رج لمدة  5أيا او ايث او قل تسا طو ق العمول
الملي ة ف االدييا و ط ق العمل الكيايية.
وقوود ووؤث و تووداخل يعووع الع اموول مثوول وج و د م يبووا الكب يووث العض و ية او موود
البلط يص ة احيحة ملف دقة الفحا ولكون لويل ا واك قيموة او معامول للتصوحيح
للحص ل ملف دقة ال تائج مكايل اله التداخي .
طرق قياس BOD
 -1ط يكة التسحيح
 -2ط يكة االلكت ود
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 1-12-3طريقة قياس BOD

ان ط يكة قيا  BODا ط يكة غيو مباشو ة لكيوا الموادة العضو ية تيوث عتمود
ملف قيا التغي فو قيموة  DOيعود فتو ة تضون لمودة  5أيوا يد جوة  ˚ 1 ±20فو
الئي و الا التغيو واج مون الكائ وا الحيوة الدقيكوة ال دوا ا وة مون ودا الموادة
العض ية.وا اك ط يكتان لتكدي ال  DOا يط يكة التسحيح او يايتبدا األقطاب.
أ -االجهزة المستعملة-:
اوال :حاضاانة هوائيااة يم و ئ ت و ا ه لكووائ لضووبط د جووة الح و ا ة يحوودود 20±1
د جة م ية  .ي ا ا الض ء م عا لتك ن االويس ين اللائا .
نانيا:قناني حضانة يعة  300-250مل اخااة لفحا  )BODرا يوداد زجواج
مصووو ف وي وووا ئيفدوووا يمحلووو ل توووامع الك وميوووك وغسووولدا يالمووواء ثووو فيفدوووا
ياال ما قبل ايتعمالدا يفضل أن ك ن لك ا الحضوا ة غوال موائ لت وا سو ب
الد اء الف داخل الك ي ة خيل فت ة تضا تدا .
نالثا :سحاحة
رابعا :دوارق خااة للفحا حت ه ملف غطاء محك .
ب -الكواشاااف -:يحتووواج فحوووا الحاجوووة الباي ل جيوووة ليويسووو ين الوووف المسوووتلاما
التالية-:
ماء مقةر لالي النقاوة.
محلول فوسفات منظم-:
يوولاب  8.5غو موون ف يووفا الب ايووي ث ائيووة الديوود وجين 21.75 KH2PO4
غ و من ف يفا ث ائية الب ايي اتادية الديد وجين  K2HPO4و  33.4غو مون
ف يووفا الص و دي اتاديووة الديوود وجين يووبامية الموواء  Na2HPO4.7H2Oو1.7
غ من يل يد االم ي  NH4Clف 500مل ماء مكطو و بفوف الوف 1لتو  ،ي وا
أن يك و ن ال و ق الديوود وجي لدوولا المحل و ل  7.2دون تاجووة للضووبط ،يوودال موون رلووك
76

التحاليل الكيميائية للماء

الفصل الثالث

يمكن ان ولاب  42.5غو مون ف يوفا الب ايوي ث ائيوة الديود وجين  KH2PO4و
 1.7غ من يل يود االم يو  NH4Clفو  700مون المواء المكطو ثو عوادل ال
 pHالف  7.2ي ايطة  %30من ايد ويسيد الص دي  ،و يكمل الح الف  1لت .
محلول كبريتات المغنيسيوم  :يلاب  22.5غ من يب يتا المغ يسي
ف ماء مكط  MgSO4.7H2Oويبفف الف  1لت .
محلااول كلوريااد الكالساايوم :يوولاب  27.5غو موون يل يوود الكالسووي
مكط ويبفف الف  1لت .

يوبامية المواء
 CaCl2فو موواء

محلااول كلوريااد الحديااديك  :يوولاب  0.25غوو موون يل يوود الحديووديك يدايوو الموواء
 FeCl3.6H2Oف ماء مكط ويبفف الف  1لت .
معادلااة النماااذج الحامضااية او القالديااة  :موون اجوول معاملووة ميوواه الص و ف الصووح
الحامضية او الكامدية يت إضافة :
 -1القالدة  :يلاب  40غ من ايد ويسيد الص دي
الف  1لت .

ف الماء المكط ويكمل الح و

 -2الحامض :يضاف  28مل من تامع الكب يتيك الم يا يبطء و مر التح يوك الوف
مياه الكمف و يكمل الح الف  1لت .
معادلااة حامضااية النمااوذج :ي ووا ان يك و ن اال الديوود وجي لل م و رج مووايين
6و8و ف تال يان ال م رج خا ج اله الحدود يوت ثبيوث د جوة تو ا ة ال مو رج
الووف  ˚3±20ثو يووت ارافووة المحل و ل الكامووده او الحامض و ف و أموويه و ضووبيط
اال الديوود وجي ملووف ان ال ايوود يميووة الحووامع او الكاموودة المضووافة ملوووف
با لتبفيف ال مو رج ،مور ميتئوة ان يعوع
 %0.5من ت ال م رج األال
الحاال الت تطلا فحا المصد المائ يما ا .
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محلااااول كبريتياااات الوااااوديوم :يوووولاب  1.575غوووو موووون يب يتيووووث الصوووو دي
Na2SO3ف مياه الكاشف ماليوة ال كواوة ويكمول الح و الوف  1لتو  ،اولا المحلو ل
غي مستك لللك يحض يص ة ي مية.
مثبةاااااات النترتاااااة :محلووووو ل Allylthioureaا :)ATUيووووولوب  2غووووو موووووون
 (C4H8N2S) Allylthioureaف  500مل من ماء الكمف و كمل الوف  1لتو
وا محل ل مستك لمدة أيب مين ارا تفظ يد جة ت ا ة ≤ ˚6يدون ميد.
محلول كلوريد االمونيوم  :يولاب  1.15غو مون يل يود االم يو فو  500مول
ماء الكمف او ماء مكط عادل الحامضية الف  7.2ي ايوطة محلو ل ايد ويسويد
الص و دي و يكموول الح و الووف  1لت و  ،المحل و ل ال ووا ج يحت و ه ملووف  0.3ملغ و
ت وجينتلت .
موادر ماااء التخفيااف :يمكوون ايووتبدا الموواء المكطو او موواء مووال ال كوواوة او موواء
الكمف او تتف مياه الح فية مر التأيود مون خل اوا مون الع ااو الثكيلوة ا وخااوة
ال حا )او الم اد السمية.
لملية التحضير لماء التخفيف كما يلي :ضر الكمية المطل يوة مون المواء المسوتبد
للتبفيف يما يب مر التأيد مون  DOللمواء المسوتبد ال كول مون  7.5ملغ تلتو م ود
 ˚ 3±20ف و ق ي ووة م ايووبة ويضوواف اليدووا 1موول موون يوول موون المحاليوول :الف يووفا
الم ئ  ،يب يتا المغ يسي  ،يل يد الكالسي  ،ويل يد الحديديك الوف يول لتو مون
الماء.
يبل ماء التبفيف ارا لا االم ياضافة  10-1مول مون ائو مواء الم وا ه الم يوبة
الله مضف ملي  36-24يامة الف يل لت وف تالة مد وجو د مثول اولا المواء فو
المبتب يمكن أن بل المياه ي كطوة مون مو ق الييتو ز الوله يعتبو ويوط ميئو ل مو
م م مة البكت يا الك ل ية.
ارا ايتبدمث مياه ال د الغ ا يل المياه في وا اضوافة  50-10مول م و الوف يول
لت من الماء وي ا ايتبدا مياه التبفيف المبلو ة ف فل ي حضي اا ث و ه
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يعود رلووك ممليوة د يووة ميواه التبفيووف ي ايوطة يووا مون الدو اء المضوغ ط لكو مووبر
ياالويس ين ويمكن اج اء مملية التمبر يبان المياه لمدة  3-2ايا ف ق وا مملو ءة
جائيا يالماء ومغلكة يسداد قط .
 1-1-12-3طريقة التسحيم
عتمد ط يكة التسحيح ملف اضافة يب يتوا الم غ يوا الوف ال مو رج ثو اضوافة قامودة
ق يووة فيتكو ن ايووا جو زه او يعوود رلووك يتحو الي و د ياضووافة تووامع الكب يتيووك
الم يا ،أن الي د المتح يسحح مر محل ل الثاي يلفا يايتعمال ال مأ يدليل،يميوة
الي د المتح يعادل يمية االويس ين الم ج د ف ال م رج.
محلول كبريتاات المنغناوز  :يولاب  480غو مون يب يتوا الم غ و ز ياميوة المواء او
 400غ و موون يب يتووا الم غ و ز ث ائيووة الموواء او  364غ و موون يب يتووا الم غ وو ز
اتاديووة الموواء فو موواء مكطو وي شووح ويكموول الووف لتو واتوود ،ييتووظ ان م وود إضووافة
يب يتا الم غ ز الف محل ل محمع من ي ديد الب ايوي ان ال يعطو لو ن ي جو د
دليل ال ما.
محلول يوديد-قلو /ازيد الووديوم-:
 -1للحوول لل العينات المشبعة او اقل ما المشبعة
لاب  500غ من ايد ويسويد الصو دي أوا 700غو مون ايد ويسويد الب ايوي )
و 135غ من ي ديد الص دي ف الماء المكط ويكمل الح الف  1لت .
يلاب  10غ من ازيد الص دي  NaN3ف  40مل ث يضاف الف المحلو ل السواي
مر التح يك المستم  ،ييتظ أيضا ا و ي وا ان ال يعطو لو ن م ود حميضو  ،يمكون
ايتبدا امي الص دي او الب ايي .
 -2للحوول لل لينات مفرطة التشبي
لوب  10غ من ازيود الصو دي  NaN3فو  500مول مون المواء المكطو  ،يضواف
 480غ من ايد ويسيد الص دي و  750غو مون ي ديود الصو دي  NaIو يحو ك
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الووف ان يوولوب  ،ييتووظ عكوو المحل و ل يسووبا ك و ن ايووا ايوويع موون ي ي ووا
الصو دي  Na2CO3اال يضو وجو د ال ايووا يوالفحا ) وي ووا الت بيو الووف ا و ال
يمكن حميع الا المحل ل ال يح تامع الديد وزويك السا .
حامض الكبريتيك المركز :ييا الا الحوامع تو ال 36
يكافئ ت ال 3مل من محل ل ي ديد –الكل ه تازيد الص دي .

موال ويول  1مول م و

دليل النشا  :يلوب  2غ ا من ال ما الكايول للولويان فو المبتبو وتوامع يالسويليك
 0.2غ ا ف  100مل من الماء المكط الساخن.
محلااول ناااني كرومااات البوتاساايوم القياسااي  0.25ليااار  :يوولاب  1.226غو موون
فيفدوا لمودة يوامتين م ود  103د جوة م يوة فو
ثا ي وما الب ايوي السواي
لت ماء مكط .
محلاااول نايوكبريتاااات الواااوديوم القياساااي 0.02لياااار  :يووولاب  6.205غووو مووون
ثاي يب يتا الص دي خمايية الماء ف ماء مكط يب غلي و ب يده ف فول اليو
،اضووف  1.5موول موون  6موو ال ه موون ايد ويسوويد الصوو دي او  0.4غوو و يكموول
potassium bi-iodate
الح و الوف  1لتو  ،و يعواي مور يواه اي دايود الب ايوي
][KH(IO3)2
محلول با ايودات البوتاسيوم القياسي 0.0021موالر  :يولاب  812.4ملغو مون
] [KH(IO3)2و يكمل الح الف  1لت .
طريقة العمل:
ارا اتتو ى ال مو رج ملووف يميووة وافيووة موون الكل و المتبلووف  0.1ملغو تلتو ي ووا
يدووا لموودة  2-1يووامة او الووف ان يتبوودد الكلو وارا يووان الكلو يكميووا يبيو ة جوودا
في ووا معادلتدووا ياضووافة الكميووة اليزمووة موون يب يتيووث الص و دي يالضووبط ف و تالووة
كا االويس ين الولائا فو ال مو رج في وا د يتو ل فور سوبة االويسو ين الوف تود
التمبر وليل ايث م د  20د جة م ية.
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مأل الك ا البااة را يعة  300-250مل يال مارج المو اد فحصودا قبول الت شويح
او اه جاء مبفف الف  300مل ولكل م رج ي اء مبفوف او غيو مبفوف موأل م و
ق ي توان ،اتوداما ي و ى مليدوا فحوا DOو األخو ى ضور فو الحاضو ة لفحوا
 BOD5ط يكة قيا  DOمن ط ي التسحيح:
يضاف لدا  2مل من محل ل يب يتا الم غ يا و 2مل مون محلو ل االزيود الكلو ه مور
ال ج لمدة دقيكة لك ت يا الم اد العالكوة ،يفوتح غطواء الك ي وة ثو يضواف  2مول مون
تامع الكب يتيك الم يا خويل م و الك ي وة  ،يو ج مودة مو ا تتوف ييتوظ رويوان
الم اد العالكة ماما ،يسحا  200مل من المحل ل ف دو ق مب وط يسوداد محكو
و بدأ يالتسوحيح ضود ثاي يب يتوا الصو دي  0.025موال الوف ان يصوبح اللو ن
ااف يااث ،يضاف محل ل ال ما يدليل ويكمل التسحيح تتف يبتف الل ن االز ق .
ان ت و ثاي يب يتووا الصو دي يكووافئ يميووة االويسو ين الموولاب فو  200موول موون
ال م و رج ويعب و م و  DOتيووث ان يوول  1موول موون ثاي يب يتووا الص و دي يت ييووا
 0.025م ال ه =  1ملغ اويس ين ملاب تلت .
الك ي ووة االولووف لل م و رج ف و الحاض و ة حفووظ لموودة خمسووة ايووا ث و و ى االضووافا
السووايكة للك ي ووة الثا يووة فم دووا يك و ن ت و ثاي يب يتووا الص و دي مكووافئ الووف يميووة
االويس ين اللائا يعد م و خمسة ايا ويعب م DO5
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 2-1-12-3طريقة االقةاب

أساساايات :عتموود اووله الط يكووة ملووف خااووية الت افوول لألويس و ين موون خوويل الغموواء
المستعمل يااللكت ود .
االجهزة
-1جداز Dissolved Oxygen Meter
 -2تاض ة ا ائية.
 -3ق ا  BODيعة  300مل.
الكواشف
يستعمل ماء التبفيف يما ف ط يكة التسحيح.
طريقة العمل
قبل البدأ يالعمل ي ا ضبط  pHلل م رج  ،فارا يا وث تامضوية يوت معادلتدوا ياضوافة
ايد ويسيد الص دي وارا يا ث قامدية فيت معادلتدا ياضافة H2SO4
مي ق ي تان من ق ا الحاض ة يعة 300مول يسوداد زجواج ماموا و ضور اتودااما
ف الحاض ة م ود  20د جوة م يوة ولمودة خمسوة ايوا  .م ود قور زيوادة االويسو ين
زيووادة االويسوو ين الحيوو ه المطل و ب ملووف  5ملغوو تلت و  ،في ووا بفيووف ال موو رج
ي ضر الح الم ايا م ااقل من  300مل) ف ق ي وة الحاضو ة ثو موأل ياملوة يمواء
التبفيف.
عين يمية االويس ين اللائا ف اتدى الك ي تين قبول الحضوا ة و عوين فو الثا يوة يعود
تضا تدا لمدة  5ايا م د  20د جة م ية يالط يكة ال ا دة فيما يعد.
مر ال مارج يك ا خااة ب BODرا ت و  300مول موي تتوف الف اوة لتفواده
ظدو فكاموا ا ائيوة ،و كو ا قيموة  DOلل موارج ي ايوطة جدواز DO METER
فارا يا ث الك اءة ايث من  7ملغ تلتو فع دئول اخول ال موارج و حفئدوا فو الحاضو ة
 Incubatorلمودة خمسوة ايوا دون الحاجوة الوف بفيفدوا  ،اموا ارا يا وث قو اءة DO
لل موووارج اقووول مووون  6فتبفوووف يمووواء التبفيوووف المحضووو يوووايكا  ،و لمع فوووة التبفيوووف
المحتموول يحض و ملووف األقوول ثوويث موون التبفيفووا و ارا يا ووث ييا ووا العي ووة غي و
متو ف ة او لو يووت فحصوودا يووايكا ممكوون ان يكو ن  CODدليوول ملووف مع فووة التبفيووف
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التبفيفوا 0.01 :
ف الصووح البووا
العضو ية ،و 25
ا ا  ،كو أ قيموة

المحتمل ومن الممكن ايتبدا ال سا الم ية التالية فيوت حضوي
إلووف  ٪1.0لل فايووا الصوو امية الك يووة 1 ،إلووف  ٪ 5لميوواه الصوو
والمستك ة  ،من  5إلوف  ٪ 25ال فايا السائلة المعال ة للصو اما
إلف  ٪100لمياه األ دا المل ثة ،يما ييتظ اج اء مدد من التكو
 DOلل مارج م ة ثا ية يعد بفيفدا .
حفظ ال مارج فو الحاضو ة لمودة  5أيوا  ،ك أ قيموة االويسو ين المسوتدلك يعود  5ايوا
واله ا قيمة DO5
الحسابات
أوال :ارا يا ووث االويس و ين المسووت فل ال يكوول موون  2ملغ و ت لت و و ان  DOيعوود فت و ة
الحضن ال كل من  1ملغ ت لت
BOD= [(D1-D2)- (S)VS ]×P
 =D1ق اءة ال  DOاال ية
 =D2ق اءة ال  DOيعد فت ة تضن  5أيا يد جة ت ا ة ˚1±20
 =Sيمية االويس ين المست فل للماء التبلي تمل
 =VSت

ماء التبلي المضاف يالمل

 =Pسبة التبفيف
ثا يوووا  :ارا يوووان ال مووو رج غيووو مبفوووف يايوووتث اء إضوووافة التبووولي االبووولو ) و يوووان
االويس ين المست فل اقل من  2ملغ ت لتو يوؤرا االويسو ين المسوت فل مباشو ة يكو اءة
.BOD
ثالثا  :ارا يا ث يل ق ا التبفيف ك أ DOالمتبك اقل من  1ملغ ت لت  ،ؤخل قو اءة
الك ي ة األملف  DOومادة ا األيث بفيفا َ و حسا من المعادلة:
BOD mg/L > [(D1-D2)- (S)VS ]×P
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ايعا  :ارا يا ث يل ق اءا االويس ين المسوت فل لل موارج المبففوة اقول مون  2ملغو ت
لت ؤخل ق اءة ال م رج األقل بفيفا و يحسا ال BODمن المعادلة:
BOD mg/L < [(D1-D2)- (S)VS ]×P

 13-3الحاجة الكيمياوية لألوكسجيا
)CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD
اساسيات:
يع و ف  CODيكميووة االويس و ين اليزمووة أليسوودة الم و اد العض و ية ايسوودة ييميائيووة
يايووتعمال ماموول مؤيسوود مثوول دايك ومووا الب ايووي يمحوويط تامض و واو ط يكووة
اووالحة لكافووة ا و ا الميوواه مثوول ميوواه اال دووا والميوواه الص و امية والبم و ية والط يكووة
المتبعووة فو المبتبو واو ط يكووة االيسوودة يالوودايك وما تيووث يعتبو ماموول مؤيسوود
ق ه ول الكايلية ملف ايسدة معئ الم اد العض ية.
 1-13-3طريقة الفحص (الةريقة اللونية )
Closed reflux colorimetric method
اساسيات :
عتمد اله الط يكة ملف ايسدة الم اد العض ية الم جو دة فو ميواه المو ب الصو امية
ي ايطة مامل مؤيسد ق ه ا اي ن الودايك وما و عتمود اوله الط يكوة ملوف الدضو
ومن ث ق اءة ملف جداز المطياف الض ئ
االجهزة
مية مثالية .
أ -خييا امتصاص را
ب -جداز المطياف الض ئ  .و ك ن الك اءة ملف  420nmاو . 600nm
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الكواشف

أ -محلول الهضم (المدى العالي) :يضاف  500مل من الماء المكطو الوف 10.216
غ و موون دايك ومووا الب ايووي  K2Cr2O7م ففووة الووف  150د جووة م يووة لموودة
يامتين ث يضاف 167مول مون توامع الكب يتيوك الم يوا  H2SO4و يو زن 33.3
غ من  HgSO4تيث يلوب المحل ل ويب د الوف د جوة تو ا ة الغ فوة ويبفوف الوف
 1000مل.
ب -محلول الهضم (المدى الواطئ) :يك ن التحضوي فسو فو الفكو ة السوايكة ولكون
يستعمل فكط  1.022غ من مادة دايك وما الب ايي .
 كاشف حامض الكبريتياك :يضواف يب يتوا الفضوة ي يوتاال او يواود الوفتامع الكب يتيك الم يا ي سوبة  (5.5gm )Ag2SO4 / Kg H2SO4و تو ك مون
ي الف ي مين م د التحضي بلط و ماج جيدا.
ث -محلول قياسي ما مادة بوتاسيوم هيدروجيا فثاليت :طحون و فوف الوف وزن
ثايث ف  110د جة م ية تيث يلوب وزن  425ملغ ف مواء مكطو ويبفوف الوف
لت واله عادل 500 µg O2 /L
 حااامض الساالفامك  :sulfamic acidو يسووتبد للووتبلا موون ووداخل اي و نال ت يث  NO2تيث يضاف  10ملغو مون توامع السولفامك لكول غو مون تو وجين
ال ت يث الم جو د فو ال مو رج ،مور ميتئوة م ود إضوافة الحوامع لل مو رج يضواف
أيضا الف البي ك.
التعامل مي النماذج
يوت قيووا ت و ثايووث مون ال مو رج والك اشووف فو ا اييوا او خييووا خااووة تيووث يووت
التحضووي والدض و و ب يوود ال مووارج والبي ووك وواتوود او أيث و موون المحاليوول الكيايووية
الم جعية فارا يا ث السيط ة الح مية اعبة يت كل ال مو رج المدضو ويبفوف الوف
ت معل ث يك أ
تحضير منحني المعايرة
حض و ملووف االقوول  5محاليوول قيايووية موون مووادة الب ايووي ايوود وجين فثاليووث موور
الك اشف واال اييا او البييا و فل ط يكة الدض لل مارج.
ايتعمال فل ت
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طريقة الهضم

غسل ا اييا الدض مر السدادا ف  %20تامع يب يتيوك قبول االيوتعمال لت وا
تدوث أه ل ث ث ؤخول الح و المعل موة مون الك اشوف وال موارج ي ضور ال مو رج
ف ا ب ب الدض او اال ب يوة البااوة ويضواف اليو محلو ل الدضو وياشوف محلو ل
تووامع الكب يتيووك موور الحوول م وود اضووافة االخي و داخوول اال ب يووة ثو كفوول السوودادا
و بلط المحت يا .
صل الف  ˚2±150د جة
ث ضر اال اييا ف جاء الداض المغل الله ت ا
م يووة ويووت التكثيووف الم جع و خوويل يووامتين ،و ب و د الووف د جووة ت و ا ة الغ فووة و
ضر البييا او ا اييوا الوا فو تاملوة اال اييوا يعوع يب يتوا الائبكيوك يو ف
ت يووا لكوون اوولا الايووؤث ملووف التحليوول واكوولا ووت الك و اءة ي دوواز مكيووا الطيووف
الض ئ  ،ياالمتماد ملف ال دول التال :
الح ووووووووووووووو
ال دائ

ياشووف تووامع محلوووووووووووووووووووو ل ال م رج تمل
الكب يتيك تمل الدض ت مل

قا

الدض

7.5

3.5

1.5

2.5

mm100×16

15

7

3

5

mm150×20

30

14

6

10

mm150×25

7.5

3.5

1.5

2.5

Standard 10
ml ampoules
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 14-3الزيوت والشحوم OIL & GREASE
اساسيات

ستبلا الدا ن والمح ي ايطة ط يكة االيتبيص يائل -يائل ي ايطة المليبا العضو ية
وللا فان الا الفحا يمثل يص ة مامة جمير الم اد الكايلوة للولويان فو الموليا العضو ه التو
تماي يبصائصدا الفيايائية و اللويا ية مر الاي و المح مثل يعوع االاوباغ العضو ية او
م يبوووا الكب يوووث و الكل وفيووول مووور ميتئوووة ان يعوووع المووو اد المستبلصوووة مثووول الووودا ن
واالتما الد ا ية غي الممبعة تايسد للا ي ا اخول االتتياطوا اليزموة م ود ببيو الموليبا
لتكليل اله الئاا ة .
ومن اا ما ي ا اال تباه الي ف ط يكة ايتبيص السائل ت يائل ا ايوت داد الموليا و ببيو ه
ف م ئ مة مغلكة و امادة دوي ه.
اولث المصاد و الطبعا المبتلفة للط ق الكيايية للمياه ومياه الص ف الصح ملف ايوتبدا
مليبا مض ية مبتلفة ف الط ي ال ز ية اليتبيص يائل – يائل مثل اثي البت ولي للميواه
الطبيعية و المعال ة و الدكسان للمياه المل ثة و قود يسوتبد  trichlorotrifluoroethaneو اه
يل و و اه فل و و ايثووان و لك و غي و محبوول ليض و ا البي يووة ال اجمووة موون ايووتبدا م يبووا
الكل وفل وي ي ا .
وقد يستعا من ايتبدا مليا الت اه يل و فل وايثان يمايج  %80مون الدكسوان و %20
مثيل يام يي يل ايث methyl-tert-butyl ether
طرق قياس الزيوت و الشحوم
PartitionInfra-red method -1
Soxhlet method -2
Gravimetric method -3
و يعتب فحا الاي

و المح

مؤش

ئيس لتكيي محطا المعال ة.
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جمي العينة :الك ا ي ا ان غسل يالماء و الصاي ن ث غسل و ا ل يالماء ث ا ل يالمليا
للتبلا من اه متبكيا من الاي ف الك ي ة و الت من الممكن ان تداخل ف الفحوا و وؤده
الف تي د يالا  ،غطاء الك ي ة من االلم ي ف يل ،ث ضر ف الف ن يد جوة تو ا ة  200الوف
 ̊ 250لمدة ال كل من يامة و ي امف ك ف اغ ف الك ي ة م د يحا العي ة .
فو تالووة موود فحووا ال مو رج يصو ة مباشو ة و لتبوواين ال مو رج لغايووة الفحووا يووت حموويع
ال م رج ي ايطة  1:1 HClاو  1:1H2SO4الف pH ≤ 2
 1-14-3الةريقة الوزنية الستخالص سائل-سائل
المواد المستعملة واالدوات -1:جف ا -2تما مائ -3قمر فصل
الكواشف والمواد المستعملة
محل ل ،HCL 1:1ف ي ن او اكسان SODIUM SULFATE AN HYDROUS ،
طريقة العمل
ي زن ال م رج و يط م و وزن الك ي وة واو جافوة وفا غوة W1يحو ل ال مو رج مون ق ي وة
جمر ال مارج الف قمر فصل ث غسل الك يوة ي ايوطة الموليا و و ج يكو ة الرايوة موا يمكون ان
يعل ملف جد ان الك ي ة الداخلية من م اد مض ية  ،ي ج قمر الفصل لمودة دقيكتوان ثو تو ك
لتفصل طبكتان اطبكة مض ية للمليا و الطبكة المائية لل مو رج ) ثو عواد الطبكوة المائيوة مور
قليل من الطبكوة العضو ية لك ي وة جمور العي وة االاولية ثو وال الطبكوة العضو ية ملوف و قوة
شوويح حتو ه ملووف  10غو موون يب يتووا الصو دي اليمائيووة للووتبلا موون وجو د الطبكووة
المائيوة ،و كوول الطبكووة العضو ية الوف دو ق التكطيو  ،امووا ارا لو يمكون الحصو ل ملووف كطووة
واضحة للفصل يين الطبكة العض ية والمائية و يا ث يحدود  5مل كول الوف ا بو ب زجواج
و ضر ف الس ت في ج ويدو يس مة دو ان  2400دو ة ت دقيكة ث فصول و شوح ملوف
و قة شيح حت ه ملف  10غ من يب يتا الص دي اليمائية  ،عاد اله البط ة م ين
او ثيث ة مور ال مو رج االاول ثو ي مور الطبكوة العضو ية فو دو ق التكطيو ،يكطو الموليا
يد جة ت ا ة  ̊ 85الله يستعاد ف دو ق م ض ف تما ثل و و وم ود ال او ل الوف
ا تداء المليا يص ة واضوحة للعيوان  ،يوت م يو فوايي او اء مون خويل مح لوة الفوايي
لت فيف المتبك من المليا يت تساب وزن المتبك فو قوا و ةادو ق) التكطي تيوث و زن
يعد ب يداا ث يط م دا وزن الكا و ة ا الدو ق) وا فا غة.
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شكل  1-3يوضم المنظومة المغلقة لتقةير المذيب في فحص الزيوت والشحوم
الحسابات
ملف امتبا ان الكثافة لل م رج =1
W/V

= oil & grease mg/L

 = wوزن ااف المتبك
=vت

ال م رج االال

 2-14-3مالحظات حول الفحص
 -1ف يعع الحاال يك ن وج د لبعع المو اد الصواي ية يسوبا م قلوة لفصول الطبكتوين العضو ية
والمائية .ف ضيف قليل من يل يد الص دي .
 -2بتلف الم اد العض ية المسوتعملة يموليبا اليوباب تسوا ف اوا وايوباب اقتصوادية الوف اخو ه
يعضدا يك ن رو يثافة اقل من المواء واخو ى املوف مون المواء فتكو ن وا ة الطبكوة العضو ية الوف
االملف او االيفل باما في ا اال تباه.الف مكان الطبكة العض ية الف االملف او االيفل .
 -3ف يعع االتيان دبط قط ة ماء مر الطبكة العض ية يت التبلا م دا يام ا و قة شيح ملف
الكط ة لسحبدا .
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 1-4انًعذاخ انًختثشَح

يمذيح  :أُفرثه ٣ؽر ١ٞػِٓ ٠ؼكاخ ٓفرثه٣ح ٘هٝن٣ح إلٗعاو كؽٔٞاذٛٝ ،ٚم ٙأُؼكاخ
٣عة اُرؤًك ٖٓ ٓؼا٣هذٜا ٝاُرؽون ٖٓ أقائٜا هثَ اإلٌرفكاّ األُٜ ٍٝاٝ ،تؼك اإلٌرفكاّ ٣رْ
ٓؼا٣هذٜا تٌَّ قٝنٞ٣ٝ .١شن اظهاء ٔ٤اٗح األظٜىج اُر٘٣ ٢ثـ٤ٔ ٢اٗرٜا ػِ ٠األهَ ٌ٘٣ٞاً.
يىاصفاخ انًعذاخ انًختثشَح:
أ -انساضُاخ  :Incubatorsذٍرفكّ ؼا٘٘اخ لاخ ؼعْ ًاكُ٘ٔ ٢غ اإلوقؼاّ اُكاـِ٢
ٝاُؽلاظ ػِ ٠قنظاخ ؼهانج ٓٞؼكج ك ٢ظٔ٤غ األٝهاخ ٝك ًَ ٢أٍُاؼح اُكاـِ٤ح،
٣ٝل َٙإٔ ذٌٓ ٕٞعٜىج تٔٞوع ٞٛاء قاـِ .٢ذ٘ٞغ اُؽا٘٘اخ تكنظح ؼهانج اُـهكح
ت .ّº72-16 ٖ٤أ ٝكٌٓ ٢إ ٓ٘لَٕ ٓٝؼىُٝح ػٖ اإل٘طهاتاخ اُٜٞائ٤ح .ذ٘ظق
اُؽا٘٘اخ ٝذؼوْ تٌَّ قٝن٣ٝ .١رْ اُرؤًك ٖٓ اؼرلاظ اُؽا٘٘اخ تكنظاخ ؼهان٣ح
ٓ٘اٌثحٝ .ذٞوع اُو٘اٗٝ ٢األٚثام ك ٢اُؽا٘٘ح ق ٕٝاوقؼآٜا (ذهى ٍٓاكح ٓ٘اٌثح ٌْ7,2
ذوه٣ثاً) ٓٔا ٍٔ٣ػ تٔهٝن اُٜٞاء ق ٕٝػٞائن ٝذع٘ة اإلوقؼاّ ٝػكّ ٘ٝغ أًصه ٖٓ أنتغ
أٚثام  petriكٞم تؼٜٙا اُثؼٗ.
ٝإ ٓؼا٣هج اُؽا٘٘اخ ٘هٝن٣ح هثَ اإلٌرفكاّ األ٣ٌٞ٘ٝ ٍٝا ً ػ٘ك اإلٌرفكاّٝ ،ذرْ
أُؼا٣هج تٔؽهان ٓهظؼٝ .٢ػ٘ك اإلٌرفكاّ ٣رْ اُرؽون ٝذٍع َ٤قنظاخ اُؽهانج ٓهذٖ٤
٤ٓٞ٣ا ً (ٔثاؼا ً ٍٓٝاءاً) ٝتلأَ ٌ4اػاخ ػِ ٠األهَ٣ٝ .رْ اُرؽون ػِ ٠اُهكٞف
أٍُرفكٓح أ ٝػِ ٠األهَ اُهكٞف اُؼِ٣ٞح ٝاٍُلِ٤ح ُِؽا٘٘ح ُٔٙإ اُرٞو٣غ اُؽهان١
أُ٘اٌة ٌٖٔ٣ .اٌرفكاّ ٓؽهان وظاظ٣ ٢رْ ؿٔه ٙك ٢أُاء أ ٝاُعٍِه ٖ٣اُ ٠ػالٓح
اُـٔهً .مُي هك ذٌ ٕٞاُهٞٚتح ٕٓكن هِن الا ذٍثثد تعلاف األٌٝا ٚاُىنػ٤ح إُِثح
ٓٔا ٣وَِ ٖٓ أُ٤ا ٙأُراؼح ُِؼِٔ٤اخ األ٤ٙ٣ح اُٙهٝن٣ح ُِ٘ٔٝ ٞهك ذرٍثة ترؽَِ اُفِ٤ح.
٣عة اُرو ْ٤٤اٍُُ٘ ١ٞرثفه اً٥ان تٍ٘ثح ٓو٣ٞح ٖٓ اُٞوٕ ٝلُي ُلرهج اُؽٙاٗح أُطِٞتح
تؽٍة ٚه٣وح اُلؽٓ٣ٝ .عة ا٘اكح ٕٓكن نٞٚتح ػ٘ك كوكإ ٍٗثح < ٖٓ %12اُٞوٕ
تٍثة ٗوٓ اُهٞٚتح  ٌٖٔ٣ٝذالك ٢لُي أٓا تبٌرفكاّ ؼا٘٘اخ ٓعٜىج تٕٔكن نٞٚتح أٝ
ؿِن األٚثام تٌَّ ٓؽٌْ ك ٢أً٤اي أ ٝؼا٣ٝاخٝ .الا قػد اُؽاظح اُ ٠نٞٚتح أًصه
 ٌٖٔ٣ا٘اكح ٓ٘اق َ٣نٚثح ك ٢أٝػ٤ح ِٓٔٞءج تأُاء ٝذ٘ٞغ ك ٢اُؽا٘٘ح٣ٝ ،رْ اػاقج
ِٓئٛا ػ٘ك اُؽاظح .أٓا ك ٢ؼاُح ػكّ كوكإ اُٞوٕ ٝؼكٝز ذِطؿ ٍُِٔرؼٔهاخ ػِ٠
األٌٝا ٚك٤عة ذوِ َ٤اُهٞٚتح ك ٢اُؽا٘٘ح.
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ب -انسًاو انًائٍ ٍ٣ :Water-bathرفكّ ؼٔاّ ٓائ٘ٓ ٢اٌة ُؽعْ اُؼَٔ أُفرثه١
٣ٝل َٙإٔ  ٌٕٞ٣ل ٝؿطاء ُروِ َ٤كوكإ أُاء ٝاُؽهانج ٞٓٝوع ؼهانج قاـِٝ .٢ذٍرفكّ
نكٞف ٕٓ٘ٞػح ٖٓ اُلٞالل أُوإُِ ّٝكأ أ ٝاُثالٌر٤ي أ ٝأٓ ١اقج ٓوآٝح ُِٕكأ٣ .عة
اُؽلاظ ػٍِٓ ٠ر٘ٓ ٟٞاٌة ُؼٔن أُاء ٓٔا ٍٔ٣ػ ُـٔه األٗات٤ة ٍُٔر ٟٞاٍُطػ اُؼِ١ٞ
ُِؼ٘٤ح٘٣ٝ .ثـ ٢اكهاؽ ٝذ٘ظ٤ق اُؽٔاّ أُائ ٢ػ٘ك اُؽاظح ُٔ٘غ ذٌ ٕٞاألٓالغ ٝاُ٘ٔٞ
أُاٌ٣هٝتٝ ٢تؼكٛا ٣رْ ذط٤ٜه اُؽٔاّ أُائٝ ٢اػاقج ذّـٓ ِٚ٤هج أـه.ٟ
ٝإ ٓؼا٣هج اُؽٔاّ أُائ ٢ػ٘ك ظٜاخ ٓؼرٔكج ٘هٝن٣ح هثَ اإلٌرفكاّ األ٣ٌٞ٘ٝ ٍٝا ً ػ٘ك
اإلٌرفكاّٝ ،ذرْ أُؼا٣هج تٔؽهان ٓهظؼٝ .٢ػ٘ك اإلٌرفكاّ ٣رْ اُرؽون ٝذٍع َ٤قنظاخ
اُؽهانج ٓهذ٤ٓٞ٣ ٖ٤ا ً (ٔثاؼا ً ٍٓٝاءاً) ٝتلأَ ٌ4اػاخ ػِ ٠األهَ.
خ -فشٌ انتعمُى تانهىاء انساس ٍ٣ :Hot-air sterilizing ovenرفكّ كهٕ ٓ٘اٌة ُؽعْ
اُؼَٔ أُفرثهٔٓ ١ا ٘ٔ٣غ اإلوقؼاّٝ .ذٌٕ٘ٓ ٕٞؼح ُرٞك٤ه قنظح ؼهانج ذؼوٞٓ ْ٤ؼكج
٘ٓٝاٌثح ٖٓ ٓٝ .ّº121-11عٜى تٔؽهان وظاظً .٢مُي  ٌٖٔ٣اٌرفكاّ اُلهٕ ك٢
قنظاخ اُؽهانج أُ٘فلٙح ُرعل٤ق أُؼكاخ اُىظاظ٤ح.
٘٣ثـ ٢كؽٓ اقاء اُلهٕ ِٜه٣ا ً ٝلُي تؤِهٚح ذعان٣ح أٌ ٝثٞناخ ٓاٌ٣هٝت٤ح ٓصَ
ٝ Bacillus atrophaeusإ اُرهً٤ى أُصاُ ٢أٍُرفكّ ٝ .116×1 ٞٛذلؽٓ األِهٚح
تىظاظ٤اخ ٓٔاشِح ُِىظاظ٤اخ أُؼؤح ك ٢اُلهٕ.
ًمُي ٣رٞظة ٓؼا٣هج قنظح ؼهانج اُلهٕ ٝلُي آا تٔؽهان وظاظ٘ٞ٣( ٢غ ٍٓرٞقع
أُؽهان ك ٢ه٘٘٤ح ِٓٔئج تاُهَٓ) أ ٝتٔؽهان نهٔ ٢ػِ ٠إٔ ذٌ ٕٞقهح أُؽان٣ه ػ٘ك
.ّº181-161
ز -خهاص انتعمُى تانثخاس انًىصذج ٍ٣ :Autoclaveرفكّ ظٜاو ذؼو٘ٓ autoclave ْ٤اٌة
ُؽعْ اُؼَٔ ٓٔا ٘ٔ٣غ اإلوقؼاّ اُكاـِٕ٘ٓ .٢غ تٌَّ ٞ٣كه قنظح ؼهانج ذؼو ْ٤قاـِ٤ح
ٓٞؼكج ( ذَٕ اُ ٠قنظح ؼهانج اُرؼوٝ ،)ّº171 ْ٤هاقن ػِ ٠اُُ ٍٞٔٞكنظح اُرؼوْ٤
تـ 12 ٕٞٙقه٤وح٣ٝ .عة إٔ ٓ ٌٕٞ٣عٜى تٔو٤اي ؼهان ١قه٤ن ٓٝو٤اي ٘ـٛ
ٔٔٝآاخ آٓإ.
ػ٘ك ٘ٝغ أُٞاق أُهاق ذؼؤٜ٤ا ك ٢ظٜاو أُٔٞكج ٣هاػ ٠ػكّ ٘ٝغ اٍُالخ ٝاُهكٞف
ٝاُو٘اٗ ٢كٞم تؼٜٙا اُثؼٗ ٝذرهى ٍٓاكح ٓ٘اٌثح ت ٖ٤اُكٝنام ٝاُواٗاٝ ١اٍُالخ ٓٔا
ٍٔ٣ػ ُثفان أُاء اُؼثٞن ٖٓ تٜ٘٤اٝ .تؼك ًَ قٝنج ذّـ َ٤ذٍعَ أُٞاق أُؼؤح ٝقنظح
اُؽهانج ٝاُٞهد اٌُُِِ ٢رؼوٝ( ْ٤هد اُرؼهٖ ُِؽهانج) ٝاٌْ اُلاؼٓ.
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ًمُي ٘٣ثـ ٢اُرؤًك ٖٓ قنظح اُؽهانج ذَٕ اُ ّº171 ٠ـالٍ كرهج اُرؼو12( ْ٤قه٤وح) ٝإ
قٝنج اُرؼوُ ْ٤ألٌٝا ٚالذرعاٝو 42قه٤وح أ ٝأهَ.
ًؼَٔ نٝذ ٢٘٤ذؽون ٖٓ قنظح ؼهانج أُٔٞكج اٌثٞػ٤ا ً تٔؽهان ٓهظؼٓ( ٢ؽهان
وئثوٝ )٢ك ٢ؼاُح ػكّ آٌاٗ٤ح اُرؽون تأُؽهان كرٍرفكّ األِهٚحٝ .إ اُؽلاظ ػِ٠
ٝظ٤لح أُٔٞكج أٓه تاُؾ األ٤ٔٛح ُمُي ٣رْ اظهاء اـرثان ِٜهُ ١لؼاُ٤ح اُرؼوُ ْ٤ألٌٝاٚ
Geobacillus
تبٌرفكاّ قالئَ تاُٞٞ٣ظ٤ح ٓصَ أِهٚح ٌثٞناخ
6
 stearothermophilusأ ٝػٞاُن أً ٝثٍٞالخ ٣ٝل َٙإٔ ذٌ ٕٞترهً٤ى .11 ×1
ذ٘ٞغ اُكالئَ ك ٢ه٘٘٤ح وظاظ٤ح ذؽر ١ٞػٌِ ٠ائَ ٝلُي ُِٔؽاًاج اُؽو٤و٤ح إلقاء ذؼوْ٤
أُٔٞكج ُألٌٝا.ٚ
ض -خهاص لُاط انسايضُح ٍ٣ :pH equipmentرفكّ ظٜاو ًٜهتائُ ٢و٤اي هٔ٤ح
اُؽآ٤ٙح ُألٌٝا ٚاُىنػ٤ح  ٌٕٞ٣ٝقه٤ن اُ ٠ؼك ٝ 1,1ؼكج ٣ٝ .pHل َٙإٔ ٌٕٞ٣
ٓعٜى تٔو٤اي ؼهانجٝ .ذٍرفكّ أهطاب ٓ٘اٌثح ُرؽك٣ك اٍُ pHألٌٝا ٚاٍُائِح ٝإُِثح.
ُِٝؽٕ ٍٞػِٓ ٠ؼِٓٞاخ ػٖ أُ٘ؽكن ٝاإلظهاءاخ اُرٕؽ٤ؽ٤ح ٣رْ ٓهاظؼح قُ َ٤اٍ.pH
ٍ٣عَ أُ٘ؽكن ِٜه٣ا ً أ ٝؼٍة ٓآطِٞب٣ .عة ٓؼا٣هج ٓ pH meterغ ٓؽِ ٖ٤ُٞتله
ٖ٘ٔ ؼكٝق اُو٤اي ٣ٝعة اُؽٕ ٍٞػِ ٠اُثلهاخ ٖٓ ٕٓكن ٓؼرٔك.
غ -انًىاصٍَ  :Balancesذٍرفكّ ٓٞاو ٖ٣الذوَ ؼٍاٌ٤رٜا ػٖ  1,1ؿْ ٓغ ٝوٕ
121ؿهاّٝ .ذرْ ٓؼا٣هذٜا ٓغ أٝوإ ٓهظؼ٤حٍ٣ٝ .رفكّ ٓ٤ىإ ؼٍاٌ٤رِٓ1 ٚـْ ٓغ ٝوٕ
11ؿْ ُٞوٕ أُٞاق لاخ أٌُ٤اخ اُوِِ٤ح (˃7ؿْ)٘ٞ٣ .غ أُ٤ىإ كٌٓ ٢إ الذٞظك كٚ٤
ذ٤اناخ ٞٛا٣ح ه٣ٞح ٝػٌِ ٠طػ شاتد ُرع٘ة األٛرىاواخ ٝاٍُؽة ٝكٌٓ ٢إ هَِ٤
اُهٞٚتح٣ .عة ٓؼا٣هج أُٞاو٤ٓٞ٣ ٖ٣ا ً هثَ اإلٌرفكاّ تبٌرفكاّ ًرِر ٖٔ٘ ٖ٤األٝوإ
أٍُرفكٓحٝ .هثَ ًَ اٌرفكاّ ٘٣ظق أُ٤ىإ ٣ٝرْ ذٕل٤ه )Tare( ٙهثَ ا٘اكح أُاقج
أُهاق ٝوٜٗا ٣ٝرْ ذ٘ظ٤ل ٚتؼك اإلٌرفكاّ ٍٓٝػ أُٞاق أٌٍُٞتح ٓثاِهجً٘٣ٝ .ثـ ٢اُرؤًك ٖٓ
قهح ػَٔ األٝوإ ِٜه٣ا ً ٝلُي تبظهاء ًَ ٖٓ leanearity ٝ precision ٝ accuracy
ٓواتَ أٝوإ ٓهظؼ٤حٝ ،ذٍعَ اُ٘رائط ٝاُران٣ؿ ٝاٌْ أُؽَِ٣ .رْ ذ٘ظ٤ق األٝوإ ك ٢ؼاُح
ذؼهٜ٘ا ٍُِو ٚٞأ ٝاُرآًَ ٣ٝرْ أػاقج ِٜاقذٜا أ ٝاٌرثكاُٜاٝ .اػاقج أـم ِٜاقج أُؼا٣هج
ُألٝوإ ًٔا ٓ٘ٞػ ك ٢ذؼِٔ٤اخ ِٜاقج أُؼا٣هج ُِّهًح إُٔ٘ؼح أ ٝػِ ٠األهَ ٓهج ًَ
ـًٔ ٌ٘ٞاخ.
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ؾ -أدواخ تسضُش االوساط انضسعُح :ذٍرفكّ ٓؼكاخ ٕٓ٘ٞػح ٖٓ وظاض
اُثٞنٌٌِ٤اخ ٝ Borosilicate glassأُوآٝح ُِٕكأ  stainless steelأ ٝؿ٤هٛا ٖٓ
أُٞاق أُوآٝح ُِٕكأٝ .ذٍرفكّ اُىظاظ٤اخ اُ٘ظ٤لح ٝاُفاُ٤ح ٖٓ أُفِلاخ اُر ٢هك ذِٞز
اُ.ٌٛٞ
ق -انًاصاخ وانًاصاخ األنكتشوَُح واألسطىاَاخ انًذسخح Pipets, micropipets and
 :graduated cylinderذٍرفكّ ٓأاخ لاخ ؼعْ ٣ر٘اٌة ٓغ اُؽعْ أُطِٞب ٝتكهح
ػاُ٤ح ٝتٍهػح٣ٝ .عة إٔ ال٣رعاٝو ـطؤ أُؼا٣هج ُِّهًح إُٔ٘ؼح ػٖ  .%7,2ذٍرفكّ
ٓأاخ لاخ ذكنض ٝا٘ػ ٜٗٝا٣ح ٚهك٤ح ؿ٤ه ٌٍٓٞنج٣ٝ .رْ ٓؼا٣هذٜا تؤؼعاّ ٓهظؼ٤ح.
٘٣ٝثـ ٢ػكّ ٌؽة اُؼ٘٤اخ تاُلًْ .مُي ٣رْ اٌرفكاّ اٌطٞاٗاخ ٓكنظح ٓؼا٣هج ٝقه٤وح.
ل -زاوَاخ انًاصاخ  :Pipet containersذٍرفكّ ؼاكظاخ اٌطٞاٗ٤ح أٍٓ ٝرطِ٤ح
ٕٓ٘ٞػح ٖٓ األُٔ٘ ّٞ٤أ ٝاُلٞالل أُوإُِ ّٝكأ ٝالذٍرفكّ اُؽا٣ٝاخ إُٔ٘ٞػح ٖٓ
اُ٘ؽاي.
ن -انثالخاخ وانًدًذاخ  :Refrigerator and freezersذٍرفكّ شالظاخ لاخ قنظاخ
ؼهانج ٖٓ 7اُُ ّº11 ٠ؽلع اُؼ٘٤اخ ٝاألٌٝاٝ ٚاٌُٞاِق ٝؿ٤هٛاٝ .الذٍرفكّ اُصالظح
ُؽلع أُٞاق اُؼ٣ٞٙح أُرطا٣هج ٝاُطؼاّ ٝأُّهٝتاخ ٓغ األٌٝا ٚاُىنػ٤ح أ ٝاُؼىالخ
اُثٌر٤ه٣ح .اُصالظاخ لاخ إُو٤غ اُؽاق هك ذٍثة ظلاف األٌٝا ٚاُىنػ٤ح أُفىٗٝح ألًصه
ٖٓ اٌثٞعٝ ،الذٍرفكّ األٌٝا ٚالا ًاٗد ذٍثة هِن ك ٢اُلؽٓ .إ قنظح ؼهانج
أُعٔكاخ ذؼرٔك ػِ ٠ؼاظح اُلؽٓ (ٓصاٍ :ـىٕ اُؼىالخ اُثٌر٤ه٣ح) ذرهاٝغ قنظاخ
اُؽهانج اُو٤اٌ٤ح ُِٔعٔكاخ ٖٓ  11-اُٞٔٝ ّº71- ٠الً اُ 21- ٠اُ٣ٝ .ّº31- ٠عة
ٓهاهثح قنظح ؼهانج اُصالظاخ ٝأُعٔكاخ ٤ٓٞ٣ا ً تبٌرفكاّ ٓؽهان ٓهظؼ ٢آا ٌٕٞ٣
ٓؽهان وظاظٞ٘ٞٓ ٢ع قاـَ ه٘٘٤ح ِٓٔئج تٔاء ٓوطه أ ٝظٍِ٤ه ،ٖ٣أ ٝتبٌرفكاّ ٓؽهان
نهٔٝ ٢لُي ت٘ٞؼ ٚػِ ٠اُهكٞف اُؼِ٣ٞح ٝاٍُلِ٤ح ُِصالظاخ .ذؼهّف ًَ ٓاقج تاإلٌْ
ٝذان٣ؿ ؼلظٜا ك ٢اُصالظاخ ٝذلؽٓ ِٜه٣ا ً ٣ٝرْ اُرفِٓ ٖٓ أُٞاق اُر ٢ذعاٝوخ ٓكج
اُؽلعٝ .ذ٘ظق اُصالظاخ ٌ٘٣ٞا ً أ ٝػ٘ك اُؽاظح.
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و -أخهضج يشالثح دسخح انسشاسج ُٔ :Temperature monitoring devicesهاهثح
قنظاخ ؼهانج اُؽا٘٘اخ ٝاُصالظاخ ٍ٣رفكّ ٓؽهان وظاظ ٢أٓ ٝؼكٗٓ ٢ركنض أ ٝنهٔ٢
٣رٞاكن ٓغ ظٜاو ٓو٤اي اُؽهانج أ ٝأظٜىج اُؼهٖ اُههٔ٤ح ُألظٜىجٝ ،ؼٍة اُكنظاخ
أُطِٞتح ُِلؽٔٞاخ٘ٝ ٌٖٔ٣ .غ ٓو٤اي ؼهانج ؿ٤ه وئثو ٢ك ٢ه٘٘٤ح ٓاء أ ٝظٍِهٖ٣
ّ
نفٓ .و٤اي اُؽهانج ٣عة إٔ ذٌ ٕٞذكن٣عاذ٘ٓ ٚاٌثح ُِو٤اي
٘ٝٝؼٜا ػًَِ ٠
أُطِٞبٓ ،صالً ٍ٣رفكّ ٓو٤اي ؼهانج ٓكنض ُِ ّº1,1ؽا٘٘اخ اُر ٢ذؼَٔ تكنظح .ّº92
ٝتكالً ٖٓ لُي  ٌٖٔ٣اٌرفكاّ ٓو٤اي ؼهانج نهٔ٣ٝ .٢عة ٓؼا٣هج ٝذٍع َ٤قهح ظٔ٤غ
أظٜىج ه٤اي قنظح اُؽهانج ػِ ٠األهَ ٌ٘٣ٞاً ،تأُوانٗح ٓغ ٓو٤اي ؼهانج ٓهظؼٓ ٢ؼرٔك.
ذان٣ف٤ا ً ًاٗد ٓفرثهاخ األؼ٤اء اُكه٤وح ذٍرفكّ ٓو٤اي اُؽهانج اُىئثو ٌُٖٝ ،٢ذٞهق
اٌرفكاّ أُوا ً٤٣اُىئثو٤ح تٍثة أُفاٝف ٖٓ أُٙان اُث٤و٤ح ُِىئثن (ٓهًة ٌاّ
ػٕث٤اً)ٝ .تكالً ػٖ لُي  ٌٖٔ٣اٌرفكاّ ٓوا ً٤٣ؼهانج ِٓٔئج تٍائَ ػ ١ٞٙأ ٝذٍرفكّ
ٓوا ً٤٣نهٔ٤ح٣ٝ .عة اُرؤًك ٖٓ إٔ ػالٓاخ ٓو٤اي اُؽهانج ٝا٘ؽح ُِوهاءج ٝإٔ ػٔٞق
اٍُائَ أ ٝاُىظاض ال٣ؽ ١ٞػًٍِ ٠ه٣ٝ .عة اُرفِٓ ٖٓ ٓوا ً٤٣اُؽهانج ؿ٤ه ٝا٘ؽح
اُركن٣عاخ.
ذرْ ٓؼا٣هج األظٜىج تٔوا ً٤٣ؼهانج لاخ ذكن٣عاخ  ّº1,2أ ٝأهَ ؼٍة اُؽاظح ( ٓصالً
ػ٘ك ٓؼا٣هج ؼٔاّ ٓائ ٢تكنظح ُ ّº1,7+44,2ؽٙاٗح اُثٌره٣ا أُوآٝح ُِؽهانج ٍ٣رفكّ
ٓو٤اي ؼهانج ل ٝذكن٣عاخ  .)ّº 1,1أٓا ٓوا ً٤٣اُؽهانج اُر ٢ذٍرفكّ ُٔؼا٣هج اُصالظاخ
أُ ٝو٤اي قنظاخ ؼهانج اُؼ٘٤اخ ػ٘ك األٌرالّ  ٌٖٔ٣إٔ  ٌٕٞ٣ذكن٣عاذ 1,1 ٚأ.ّº 1,2 ٝ
ػ٘ك اٌرفكاّ ٓوا ً٤٣اُؽهانج اٍُائِح كٓ ٢ؼا٣هج اُؽا٘٘اخ أ ٝاُصالظاخ ٘٣ثـ٘ٝ ٢غ
ٍٓرٞقع اٍُائَ ُِٔو٤اي ك ٢أُاء أ ٝاُعٍِهٝ .ٖ٣ػ٘ك اـرثان قنظاخ اُؽهانج اُر٢
ذرعاٝو ٣ ّº 21عة ٘ٝغ ٍٓرٞقع أُو٤اي اُؽهان ١ك ٢ؼا٣ٝح وظاظ٤ح ِٓٔئج تاُهَٓ.
ي -لُاٍَ وأَاتُة انتخفُف  :Dilution bottles and tubesذٍرفكّ ه٘اٗٝ ٢أٗات٤ة
وظاظ٤ح ٓوآٝح ُِؽهانج (٣ٝل َٙوظاض اُثٞنٌٌ٤ِ٤اخ ٝ )borosilicateذـِن تٍكاق
وظاظ ٢أ ٝؿطاء ٓثطٖ ٓٔا ال٘٣رط ٓهًثاخ ٌآح أ ٝظهاش ْ٤ػ٘ك ذؼؤٜ٤اٝ .الذٍرفكّ
ٌكاقاخ اُوطٖ ُـِوٜا .ذ٘ٞغ ػالٓح ػٍِٓ ٠ر ٟٞاُرك ّنض تٌَّ شاتد الٔ٣ؽ ٠ػِ ٠ظاٗة
وظاظح أ ٝأٗثٞب اُرفل٤قٝ ،اُرؤًك إ اُؼالٓح ٖ٘ٔ ٍٓر ٟٞاُكهّح أُطِٞبٌٖٔ٣ .
اٌرفكاّ ه٘اٗ ٢تالٌر٤ٌ٤ح إٔٞ٘ٓ ٝػح ٖٓ ٓٞاق ؿ٤ه ٌآح الا ًإ تاإلٌٓإ ذؼؤٜ٤ا
تاٌَُّ إُؽ٤ػ .ذ َٜٔظٔ٤غ اُو٘اٗ ٢أ ٝاألٗات٤ة اُر ٢ذر ٖٔٙـك َٝأِ ٝوٞم أٝ
نٝاٌة.
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َ -أطثاق انصة تتشٌ ُ :Petri dishesلؽٓ ػ ّك األٚثام ُِٔهاهثح اُث٤و٤ح ،ذٍرفكّ أٚثام
تره ١وظاظ٤ح أ ٝتالٌر٤ٌ٤ح  12×111أ .ِْٓ 71×121 ٝهؼه اُطثن ٣عة إٔ  ٌٕٞ٣ـاُ٤ا ً
ٖٓ اُلواػاخ ٝاُفكٍٓٝ َٝر ،١ٞتاُراُ ٢ذٌٌٔ ٕٞاًح آُ ٌٛٞرٍا٣ٝح ك ٢ظٔ٤غ أٗؽاء
اُطثن .ػ٘ك ذطث٤ن ذو٘٤ح اُرهِ٤ػ تاألؿّ٤ح ذٍرفكّ أٚثام وظاظ٤ح أ ٝتالٌر٤ٌ٤ح 12×61
أ .ِْٓ17×21 ٝذؼوْ األٚثام اُىظاظ٤ح ٝذؽلع ك ٢ؼاكظاخ ٓؼكٗ٤ح ٕٓ٘ٞػح ٖٓ
األُٔ٘ ّٞ٤أ ٝاُلٞالل أُوإُِ ّٝكأ (ٝ )aluminum or stainless steelالذٍرفكّ
اُؽاكظاخ إُٔ٘ٞػح ٖٓ اُ٘ؽاي ً .copperمُي هثَ اُرؼوّ ٌٖٔ٣ ْ٤
ُق األٚثام تٞنم
ٝأكٞٗ َٙػ٤ح ٝنم .)sulfate pulp kraft( ٢ٛ
ْ -عذج انتششُر  :Membrane Filtration Equipmentذٍرفكّ أهٔاع ذهِ٤ػ
ٓٝ filter funnelاٌي أؿّ٤ح ٕٞ٘ٓ membrane holdersػح ٖٓ اُلٞالل أُواّٝ
ُِٕكأ أ ٝاُىظاض أ ٝاُثالٌر٤ي أُرؽَٔ ُِرؼو ْ٤تعٜاو أُٔٞكج ٣ٝ .autoclaveعة إٔ
الٞ٣ظك كٜ٤ا ذٍه٣ة أ ٝـك َٝأٔ ٝكأ٣ٝ .عة ذثكِٜ٣ا ك ٢ؼاُح ٝظٞق ذٌٍهاخ.
ٖ -أَاتُة انتخًش وأَثىتح دسهى وانمُاٍَ Fermentation tubes, vials and
 :bottlesذٍرفكّ أ ١أٗات٤ة ذفٔه لاخ ؼعْ ٣رٞاكن ٓغ ٓرطِثاخ ؼعْ ٝذهً٤ى اٌُٛٞ
اُىنػ .٢ك ٢ؼاُح كؽٓ اٗراض اُـاو ذ٘ٞغ اٗثٞتح قن Durham tube ْٛتٌَّ ٓوِٞب
ك ٢قاـَ اٗث٣ٞح اُرفٔه ،تؽ٤س ٣رْ آرالءٛا تاُ ٌٛٞاُىنػٝ ،٢ذٌ ٕٞاٗثٞتح قنْٛ
ٓـٔٞنج تاُ ٌٛٞاُىنػُ( ٢ؽك  7/1أُٓ )9/7 ٠ا ٣ر٤ػ نإ٣ح ذٌ ٕٞاُـاو تٍُٜٞح.
 -ٚيعذاخ انتهمُر ٍ٣ :Inoculating equipmentرفكّ ٗاهَ  ٞٛٝػثانج ػٖ ٌِي
ٕٓ٘ٞع ٖٓ اُ٘ ٌَ٤أ ٝاُثالذ-ّٞ٤٘٤ا٣ه٣ك ّٞ٣ل ٝهطه ٝ ِْٓ9اُر ٌٖٔ٣ ٢ذؼؤٜ٤ا تاُِٜة.
٘ٛٝاُي ـ٤ان آـه  ٞٛٝاإلٌرفكاّ ُٔهج ٝاؼكج ٝلُي آا ػٞق ـّث ٢أ ٝتالٌر٣ ٢ٌ٤رهاٝغ
هطه ٙت ٌٕٞ٣ٝ ٌْ1,9-1,7 ٖ٤أ ٖٓ ٍٞٚاٗثٞب اُرفٔه ب  ٌْ7,2ػِ ٠األهَ .ذؼوْ
األػٞاق اُفّث٤ح تاُؽهانج اُعاكح أٓا اُثالٌرٌ٤٤ح ك٤رْ ذؼؤٜ٤ا تأُٔٞكج ()autoclave
ٝذؽلع ك ٢ؼاكظاخ وظاظ٤ح أ ٝأ ١ؼاكظح الذؽٞٓ ١ٞاق ٌآحٝ .اُف٤ان اُصاُس ٞٛ
اٌرفكاّ اُ٘ٞاهَ ٝاألته أُؼؤح اُعاٛىج لاخ اإلٌرؼٔاٍ ُٔهج ٝاؼكج.
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ظ -لُاٍَ انعُُاخ  :Sample bottlesذٍرفكّ ه٘اٗ ٢لاخ ؼعْ ٘ٓ ٌَِٝاٌة ُعٔغ ػ٘٤ح
كٜ٤ا ذٌلُ ٢عٔ٤غ اُلؽٔٞاخ أُطِٞتح ٓغ ٝظٞق ٍٓاؼح ٞٛاء ًاك٤ح (ػِ ٠األهَ )ٌْ7,2
ٓٔا ٍٔ٣ػ تفِ ٛاُؼ٘٤ح أُ٘اٌة هثَ اظهاء اُلؽٓ ٌٖٔ٣ٝ .ذـط٤رٜا ؼر٣ ٠رْ اٗرٜاء
اُلؽٔٞاخ أُطِٞتحٕ٘٣ .ػ تبٌرفكاّ اُو٘اٗ ٢لاخ اُلٛٞح اُٞاٌؼح .ػ٘ك ذؽ٤ٙه اُو٘اٗ٢
ك ٢أُفرثه ٣عة اٌرفكاّ اُو٘اٗ ٢إُٔ٘ٞػح ٖٓ اُىظاض أ ٝاُثالٌري ؿ٤ه اٍُآح (ػِ٠
ٌث َ٤أُصاٍ ً .)polypropyleneمُي ذرٞكه ه٘اٗ ٢ذعان٣ح ٓؼؤح لاخ اٌرفكاّ ُٔهج
ٝاؼكج أٓا ذؽر ١ٞػِ ٠ػآَ اواُح اٌُِٞن أ ٝتكٓ .ٚٗٝؼظْ اُو٘اٗ ٢اُثالٌر٤ٌ٤ح ذوَِ اُٞوٕ
أش٘اء ٗوَ اُؼ٘٤اخ ٝذوَِ ٖٓ ؼٞاقز اٌٍُه أش٘اء اُ٘وَ.
ه٘اٗ ٢ظٔغ اُؼ٘٤اخ  ٌٖٔ٣إٔ ذؽر ١ٞػِ ٠ؿطاء ٓؼكٗ ٢أ ٝتالٌرٓ ٢ٌ٤غ تطاٗح قاـِ٤ح ػِ٠
إٔ الذ٘رط ٓٞاق ٌآح أش٘اء ذؼؤٜ٤ا .هثَ ذؼو ْ٤اُو٘اٗ٣ ٢رْ ؿِوٜا تاُـطاء اُفاْ تٜا ٣ٝرْ
ذـط٤ح هْٔ ٝػ٘ن اُو٘اٗ ٢تٞنم اُألُٔ٘ ّٞ٤أٝ ٝنم اٌُهاكد (.)heavy kraft
٣رْ ذو ْ٤٤ذؼو ْ٤ه٘اٗ ٢ظٔغ اُؼ٘٤اخ ٝلُي أٓا تؤـرثان كؽٓ ه٘٘٤ح ٝاؼكج ٖٓ ًَ ٝظثح ذؼوْ٤
أ ٝتٍ٘ثح ٓو٣ٞح (ٝ ًَ ٖٓ )%4-1ظثح ذؼوُِ ْ٤و٘اٗٝ .٢ذصثد اُ٘رائط كٌ ٢عَ ٝك ٢ؼاُح
ظٜٞن ٗٔ٣ ٞرْ ذعا َٛاُككؼح ًآِحً .أٙ٣ا ً ٣رْ اُرؽون ٖٓ كاػِ٤ح ػآَ اواُح اٌُِٞن ٝقهح
ػالٓح  َٓ111إ ٝظكخ ػِ ٠اُو٘اٗٝ .٢ذصثد ظٔ٤غ اُ٘رائط.
ع -انًداهش  :Microscopesأُفرثه ٣ؽراض اُ ٠ـٕائٓ أُعٜه ٓصَ اُرٌث٤ه (اُؼكٌاخ
اُؼ٤٘٤ح ٝاُّ٤و٤ح) ٓٝرطِثاخ اإل٘اءجٓ .ؼظْ ٓفرثهاخ األؼ٤اء أُعٜه٣ح ذٍرفكّ أُعاٛه
أُهًثح٘٣ .ثـٓ ٢ؼا٣هج ظٞقج اُؼكٌاخ ٝهٞج اُرٌث٤ه ٝأتؼاق اُو٤اي٣ .رثغ ذ٤ٔٞاخ اُّهًح
إُٔ٘ؼح ُٙثٝ ٛذؼك َ٣األ٘اءج ٌَُ ٛكف ٍٓرفكّٝ .تؼك ًَ اٌرفكاّ ٘٣ظق أُعٜه
ٝاُؼكٌاخ٣ٝ .رْ اٌرفكاّ اُى٣د  immersion oilأُ ٠ٔٞت ٖٓ ٚاُّهًح إُٔ٘ؼح ٓغ
ػكٌاخ اُى٣د كوٝ .ٛاُرؤًك ٖٓ اواُح اُى٣د ٖٓ اُؼكٌاخ تؼك ًَ اٌرفكاًّ .مُي ٍ٣رفكّ
اُٜٞاء أُٙـ ٚٞإلواُح اُـثان ػٖ أُعٜه تك ٕٝقكؼ ٚػِ ٠اُؼكٌاخ.
ٝػ٘ك ػكّ اٌرفكاّ أُعٜه ٣رْ ذـط٤رٝ ٚؼلظ ٚكٌٓ ٢إ ٓ٘فلٗ اُؽهانج ٝاُهٞٚتح
تبٌرٔهان.
ؽ -يصثاذ األشعح فىق انثُفسدُح  ٌٖٔ٣ :Ultraviolet lightاٌرفكاّ ٕٓات٤ػ األِؼح
كٞم اُث٘لٍع٤ح هٕ٤هج أُٞظح ٗ724اٗ٤ٓٞره إلؿهاٖ اُرط٤ٜه ٝذوِ َ٤اُرِٞز تاُؽٔٗ
اُ٘ٓ( ١ٝٞصالً ُرط٤ٜه ػكج اُرهِ٤ػ )ٝ .ػ٘ك اإلٌرفكاّ أٍُرٔه ٣ل َٙكَٕ إُٔات٤ػ
ِٜه٣ا ً ٍٓٝؽٜا توطؼح هٔاَ ٓثِِح تاإلشاٗ %21( ٍٞاشاٗٓ %91:ٍٞاء ٓوطه).
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٣رْ اُرؽون ٖٓ إُٔات٤ػ كِٕ٤ا ً ٝلُي تٔو٤اي اِؼح كٞم اُث٘لٍع٤ح ( short wave UV
ٝ )light meterاٌرثكاٍ إُٔات٤ػ اُر٣ ٢وَ اٗراظٜا اُ ٖٓ %21 ٠اإلٗراض األٝ .٢ُٝتكالً
ػٖ لُي ٌٖٔ٣ ،ذؼه ٗ٣أٚثام تره ١ذؽر ١ٞػِٝ 911-711 ٠ؼكج ٌٓٗٞح ٍُٔرؼٔهج
 ٖٓ َٓ1/ػاُن تٌر٤هٓ ١فران ُٔكج قه٤ور .ٖ٤شْ ذؽ ٖٙتكنظح ؼهانج ُٔ ّº92كج 48
ٌاػح ٝتؼكٛا ٣رْ ػ ّك أٍُرؼٔهاخ٘٣ٝ .ثـ ٢اٌرثكاٍ إُٔات٤ػ الا ُْ ٣رْ ذوِ َ٤أٍُرؼٔهاخ
تٍ٘ثح ًٔ .%33ا اٍٗ٣ ٚرؽٍٖ إٔ ٣طِة ٖٓ اُّهًح إُٔ٘ؼح اُؼٔه أُرٞهغ ُِٕٔثاغ
 ٖٓٝشْ ٣رثغ اإلٌرفكاّ تاٍُاػح.
ًمُي ذٍرفكّ ٕٓات٤ػ األِؼح كٞم اُث٘لٍع٤ح ِ٣ٞٚح أُٞظح ٗ966-962اٗ٤ٓٞره
ألًرّاف اُرؤُن ك ٢اُطهم األٗى٤ٔ٣حُٝ .رؽو٤ن اُلاػِ٤ح ٣عة اٚلاء ظٔ٤غ ٕٓات٤ػ اإلٗانج
أُفرثه٣ح ٝاؿالم اٍُرائه ُٔ٘غ قـ ٍٞاُٞٙء ٖٓ اُ٘ٞاكك٣ .عة إٔ ٍ٣رفكّ أُؽِِٕٞ
ٕٓات٤ػ  6Wألٕ اُرؤُن اُٙؼ٤ق هك الٓ ٌٕٞ٣هئ٤ا ً ػ٘ك اٌرفكاّ ٕٓات٤ػ ٣ .4Wعة
أُؽاكظح ػِٗ ٠ظاكح اُٞؼكاخ ٝاٌرفكاّ ٓو٤اي ٘ٞئُِ light meter ٢رؽون ٖٓ تواء
إُٔات٤ػ تاُوٞج اٌُٜهتائ٤ح أُ٘اٌثحٝ ،اٌرثكاٍ ٕٓثاغ األِؼح كٞم اُث٘لٍع٤ح ٌ٘٣ٞاً.
ذ٘ث :ٚ٤ػِ ٠اُهؿْ ٖٓ إٔ األِؼح كٞم اُث٘لٍع٤ح هٕ٤هج أُٞظح (ٗ724اٗٓٞره) ٓؼهٝكح
تؤٜٗا أًصه ـطٞنج ٖٓ األِؼح كٞم اُث٘لٍع٤ح ِ٣ٞٚح أُٞظح (ٗ962اٗٓٞره) اال اٜٗٔ٤ًِ ٚا
 ٌٖٔ٣إٔ ّ ٣
ٙه تاُؼٝ ٖ٤٘٤اُعِك ٣ٝؽرَٔ إٔ ٍٓ ٌٕٞ٣ه٘ٚاً .ك٤عة ؼٔا٣ح اُؼٝ ٖ٤٘٤اُعِك ٖٓ
اُرؼ ّهٖ ُألِؼح كٞم اُث٘لٍع٤ح.
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 2-4انغسم وانتعمُى Washing and sterilization

ذؼرثه األٝاٗ ٢اُىظاظ٤ح اُ٘ظ٤لح ٘هٝن٣ح كٓ ٢فرثهاخ األؼ٤اء اُكه٤وح ُٔٙإ ٓٞشٞه٤ح
اُلؽٔٞاخ .ذـٍَ اُىظاظ٤اخ هثَ اإلٌرفكاّ األ٣ٝ .ٍٝعة ذؼو ًَ ْ٤األقٝاخ أُِٞشح هثَ
ؿٍِٜاٝ .ذـٍَ ظٔ٤غ األقٝاخ تؼك اإلٌرفكاّٝ ،ك ٢ؼاُح ظلاف أُٞاق ػِ ٠األقٝاخ ٍ٣رٞظة
ٗوؼٜا هثَ اُـٍَ ٌٖٔ٣ٝ .ؿٍَ أُؼكاخ ٣ك٣ٝا ً أ ٝتـٍاالخ أٝذٓٞاذ٤ٌ٤ح ٣ ٌُٖٝعة اُرؤًك ٖٓ
ٌالٓح ذٞو٣غ أُ٤ا ٙك ٢ظٔ٤غ أظىاء أُؼكاخ.
ذ٘ظق ظٔ٤غ أُؼكاخ اُىظاظ٤ح تٔاء قاكئ أ ٝؼان ٍٓٝؽٞم ذ٘ظ٤ق ٓ٘اٌة ُِٔفرثهاخ
ال٣ؽر ١ٞػِ ٠اُلٌٞلاخٝ .إلواُح ظٔ٤غ آشان أُ٘ظلاخ ٣رْ ؿٍَ اُىظاظ٤اخ ٓ 11-2هاخ
تأُاء اُثانق تؼك اـرلاء اُهؿٞج .شْ ذـٍَ ٓ 9-7هاخ تٔاء ٓوطه٣ٝ .رْ اظهاء كؽٓ اُههْ
اُ٤ٜكٝظ ٢٘٤تبٌرفكاّ  bromothymol blue pH checkػِٝ ًَ ٠ظثح ؿٍَ (ٓؼكاخ
ٓـٍُٞح ت٘لً اُٞهد) ٝلُي ُِرؤًك ٖٓ ػكّ ٝظٞق توا٣ا هِ٣ٞح أ ٝؼآ٤ٙح .كل ٢ؼاُح ٝظٞق توا٣ا
ٌ٣هن ؿٍَ أُؼكاخٝ .ذؽلع أُؼكاخ تؼك اُـٍَ تؼ٤كاً ػٖ اُـثان.
ُرؼو ْ٤اُىظاظ٤اخ تطه٣وح اُرؼو ْ٤اُعافٍ٣ ،رفكّ كهٕ  hot-air ovenتكنظح ؼهانج
≥ُٔ ّº121كج ٌاػرٝ .ٖ٤تكالً ٖٓ لُي  ٌٖٔ٣ذؼؤٜ٤ا تأُٔٞكج  autoclaveتكنظح ؼهانج
ُٔٝ ّº171كج الذوَ ػٖ 91قه٤وح .ػ٘ك ذؼو ْ٤اُو٘اٗ٘٣ ٢ثـ ٢ؿِن اُـطاء تٌَّ ؿ٤ه ٓؽٌْ هثَ
اُرؼوٌ٘ٔ٣ٝ .ْ٤ي اُرفِٓ ٖٓ اُهٞٚتح أُٞظٞقج ك ٢اُو٘اٗ ٢تؼك اُرؼوٝ ْ٤لُي ت٘ٞؼٜا ك ٢كهٕ
اُرعل٤ق .أٓا أُأاخ اُىظاظ٤ح ٣رْ ذؼؤٜ٤ا ت٘ٞؼٜا ك ٢ؼاكظح ٓؼكٗ٤ح ٝتبٌرفكاّ كهٕ
ؼهان ١ظاف تكنظح ≥ُٔٝ ّº121كج الذوَ ػٖ ٌاػر.ٖ٤
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انعُُاخ Samples

 1-3-4خًع انعُُاخ:Samples Collection
أ -انمُاٍَ  :Containersذعٔغ اُؼ٘٤اخ ُِلؽٔٞاخ اُثٌرهُٞٞ٣ظ٤ح ك ٢ه٘اٗٗ ٢ظ٤لح ٓٝؼؤح
لاخ كٛٞح ػهٙ٣ح ٕٞ٘ٓٝػح ٖٓ اُىظاض ( )borosilicateأ ٝاُثالٌر٤ي ؿ٤ه أُرلاػَ.
٣ٝعة إٔ ذؽر ١ٞاُو٘اٗ ٢ػٌِ ٠كاقاخ أ ٝأؿط٤ح الذٍٔػ تاُرٍه٣ة ٝالذٌ ّٞٓ ٕٞاق ٌآح ٓغ
ذٌهان اإلٌرفكاّ ٝاُرؼو .ْ٤إ اٌرفكاّ ه٘اٗ ٢اإلٌرؼٔاٍ ُٔهج ٝاؼكج لاخ اُلٛٞح اُؼهٙ٣ح ٌٕٞ٣
ٓالئْ ُعٔغ ػ٘٤اخ اُؽٔؤج .

ب -إصانح انكهىسٍَ  : dechlorinationػ٘ك ظٔغ اُؼ٘٤اخ اُر ٢ذؽر ١ٞػًِِٞ ٠نٓ ٖ٣رثو٢
 residual chlorineأٛ ٝاُٞظ٘٤اخ أـه٣ ٟرْ ا٘اكح ٓاقج ذؼاقٍ اٌُِٞن ٖ٣أُرثو ٢ك٢
اُو٘اٗٝ .٢إ ٓاقج شاٌِٞ٣لاخ إُٞق٘ٓ )Na2S2O3( ّٞ٣اٌثح ُٔؼاقُح اٌُِٞن ٖ٣أُرثوُ٘ٔ ٢غ
هرَ اُثٌره٣ا أش٘اء ٗوَ اُؼ٘٤اخ.
ػ٘ك ظٔغ ػ٘٤اخ ٖٓ ٓ٤ا ٙإُهف إُؽ ٢أٌُِٞنج ٣رْ ا٘اكح ًٔ٤ح ًاك٤ح ٖٓ  Na2S2O3اُ٠
ه٘اٗ ٢ظٔغ اُؼ٘٤اخ تؽ٤س  ٌٕٞ٣اُرهً٤ى اُٜ٘ائ ٢ك ٢اُؼ٘٤ح ِٓ111ـُْ/رهٓ .صاٍُ ،و٘٘٤ح ؼعْ
ٙ٣ ،َٓ171اف ٓ ٖٓ َٓ1,1ؽِ Na2S2O3 ٍٞترهً٤ى ٝ %11لُي إلواُح (ذؼاقٍ) أًصه ٖٓ
ِٓ12ـُْ/ره ٖٓ اٌُِٞن أُرثو ٢ك ٢اُؼ٘٤ح .أٓا ٓ٤ا ٙاُّهب كرؽر٤ًٔ ١ٞح ًِٞنٓ ٖ٣رثو ٢أهَ
ُمُي كبٕ ٓ ٖٓ َٓ1,1ؽِ Na2S2O3 ٍٞترهً٤ى ً ٌٕٞ٣ %9اك ٢إلواُح (ذؼاقٍ) اٌُِٞنٖ٣
أُرثو َٕ٣ ٢آُِ2 ٠ـُْ/ره ك ٢ػ٘٤ح تؽعْ ُٝ .َٓ171رؽ٤ٙه ٓؽِ Na2S2O3 ٍٞأٗظه
اُعك ٍٝنهْ (ٝ )1-4ػ٘ك أـم ػ٘٤اخ ألٓ ٍٝهج ٣ل َٙه٤اي ًٔ٤ح اٌُِٞن ٖ٣أُرثوٝ ٢لُي
ُرؽ٤ٙه ه٘اٗ ٢ظٔغ اُؼ٘٤اخ ذؽ ١ٞػآَ اواُح ٓ٘اٌة ُؽعْ اُؼ٘٤ح٣ٝ .رْ اُرفِٓ ٖٓ ٓؽٍِٞ
 Na2S2O3ك ٢ؼاُح ٝظٞق ػٌانج كٝ ،ٚ٤لُي ُ٘ٔ ٞاُثٌره٣ا ٝاُرِٞز.
ذـِن اُو٘اٗ ٢تٌَّ ؿ٤ه ٓؽٌْ تؼك ا٘اكح ٓؽِ٣ٝ ،Na2S2O3 ٍٞرْ ذؼؤٜ٤ا أٓا تاُؽهانج
اُعاكح أ ٝاُهٚثح ًٔا ٓ٘ٞػ ك ٢اُلوهج ٣ٝ 7-4رْ اظهاء ذو ْ٤٤اُرؼؤً ْ٤ا ٓ٘ٞػ ك ٢اُلوهج
1-4ظٝ .هك ذرٞكه ه٘اٗ ٢ذؽر ١ٞػِ ٠ػآَ اواُح اٌُِٞن ٖ٣أُرثو ٢ذعان٣ا ً  ٌٖٔ٣ٝإٔ ذؼاقٍ أٝ
ذى َ٣كؼَ اٌُِٞن ٖ٣أُرثو ٢ترهً٤ى ِٓ%12ـُْ/ره٣ .رْ اُرؽون ٖٓ كاػِ٤ح ػآَ اواُح
اٌُِٞن ٖ٣أُرثوٝ ٌَُ ٢ظثح ػٖ ٚه٣ن اٌرفكاّ ٛا٣ثًِٞٞناخ إُٞقً )NaOCl( ّٞ٣ؼٕ٘ه
ٌ٤طهج ٗٞػ٤ح ٝلُي ػ٘ك ِٓ 12-2ـُْ/ره (أٓ ٝا٣ؼاقُٜا).
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خذول سلى ()1-4

تسضُش يسهىل ثاَىسهفاخ انصىدَىو ()Na2S2O3
Weight of compound required

Solution strength and Na2S2O3 form

3 g/100ml

3% anhydrous

4.6 g/100ml

3% pentahydrate

10 g/100ml

10% anhydrous

15.21 g/100ml

10% pentahydrate

 7-9-4طشَمح انًُزخح ٣ :Sampling procedureعة اذثاع اٌِٞب ٌُِ ْ٤عٔغ اُؼ٘٤اخ
ٖٓ أظَ اُؽلاظ ػٌِ ٠الٓح اُؼ٘٤حٝ .إ اُ٘ٔمظح ؿ٤ه إُؽ٤ؽح ُِؼ٘٤ح  ٌٖٔ٣إٔ ذثطَ أ١
ٗر٤عح ذؽِٓ َ٤فرثه.١
إ اُرفط ٛ٤أُٜ٘عُ ٢عٔغ اُؼ٘٤اخ ٣ؼطٞٔ ٢نج ٓٔصِح ػٖ أُ٤ا ٙأُلؽٔٞحٝ .ػ٘ك اُرفطٛ٤
ُعٔغ اُؼ٘٤اخ ٣عة ٓهاػاخ اُٙهٝف اُىٓاٗ٤ح ٝأٌُاٗ٤ح (األكو٤ح ٝاُؼآٞق٣ح) ٝؼاُح اُطوً
ٖٓ نٞٚتح ٝؼهانج ظاكح ٝؼهًاخ أُ ّك ٝاُعىن ُِٔ٤ا ٙاٍُطؽ٤حً .مُي كبٕ ذٌهان أـم
اُؼ٘٤اخ ٝػكقٛا ٣ؼرٔك ػِ ٠اإلٌرفكاّ اُٜ٘ائُِ ٢ث٤اٗاخ.
اُو٘اٗ ٢أٍُرفكٓح ُعٔغ اُؼ٘٤اخ ٣عة إٔ ذًٌ ٕٞث٤هج تٔا ك ٚ٤اٌُلا٣ح ُعٔغ ؼعْ اُؼ٘٤ح
أُطِٞب ٝتواء ٍٓاؼح ًاك٤ح ك ٢اُو٘٘٤ح تؼك ظٔغ اُؼ٘٤ح ذوه٣ثا ً ُٔٙ ٌْ7,2إ اُفِ ٛاُع٤ك
ُِؼ٘٤اخ (تطه٣وح اُ ّهض) هثَ اظهاء اُلؽٓ .ك ٢ؼاُح  ٍٞٔٝػ٘٤ح تك ٕٝكهاؽ ًاكُِ ٢فِ،ٛ
أٓا ٣رْ نكٗ اُؼ٘٤ح ِٚٝة ٌؽة ػ٘٤ح تكِ٣ح .أُِ( ٌٖٔ٣ ٝؽلاظ ػٌِ ٠الٓح اُؼ٘٤ح) إٔ ذلهؽ
ٓؽر٣ٞاخ اُؼ٘٤ح تاٌُآَ ك ٢ه٘٘٤ح ٓؼؤح لاخ ؼعْ ًاكُِ ٢فِ ٛاُع٤ك ،ك٘ ٢هٝف ٓؼؤح ،شْ
٣رْ ٌؽة  ٖٓ َٓ 111اُؼ٘٤ح ك ٢ه٘٘٤ح ٓؼؤح ٝذهى كهاؽ ًاكُ ٢فِ ٛاُؼ٘٤ح ػ٘ك اظهاء
اُلؽٓ.
٣عة أُؽاكظح ػِ ٠ه٘٘٤ح ظٔغ اُؼ٘٤اخ ٓـِوح ؼرٝ ٠هد ظٔغ اُؼ٘٤ح .ػ٘ك ظٔغ اُؼ٘٤ح ٣لرػ
اُـطاء ٝال٣رْ ٘ٝؼ ٚػِ ٠أٌ ١طػ٘٣ٝ .ثـ ٢ذع٘ة اُرِٞز اُفانظُِ ٢ؼ٘٤ح ٝذِٞز اٍُطػ
اُكاـُِ ٢ـطاء اُو٘٘٤ح٣ٝ .رْ ِٓئ اُو٘٘٤ح تك ٕٝؿٍِٜا تاُؼ٘٤ح .شْ ٣رْ ؿِن اُو٘٘٤ح٣ٝ .عة اذفال
األؼر٤اٚاخ اُالوٓح ُرع٘ة ذِٞز اُؼ٘٤ح ٓصَ انذكاء اُولاواخ اُ٘ظ٤لح ػ٘ك ظٔغ اُؼ٘٤ح ٝذع٘ة
ًُٔ كٛٞح اُو٘٘٤ح تاُ٤ك ٖ٣أ ٝتاُؽ٘ل٤ح.
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أ -عُُاخ يُاِ انششب ٗ :Potable waterفران تؼ٘ا٣ح ٓٞهغ ظٔغ اُؼ٘٤اخ اُمٖٓ ٌٕٞ٣ ١
اٍُ َٜاُ ٍٞٔٞاُ ٖٓ ٚ٤هثَ ظآؼ ٢اُؼ٘٤اخ ألٗ ٌٖٔ٣ ٚإٔ  ٌٕٞ٣ظٔغ اُؼ٘٤اخ نٝذ .٢٘٤الا
ًإ ظٔغ اُؼ٘٤اخ ٖٓ ٗظاّ ِثٌح اُرٞو٣غ ُِٔ٤ا ٙك٤عة ذع٘ة اُؽ٘ل٤اخ أُرِٕح تٔؼكاخ
ٓؼاُعح ُِٔ٤آ( ٙصَ أظٜىج ذ٘و٤ح أُ٤ا ٙأٝ ٝؼكاخ األِؼح كٞم اُث٘لٍع٤ح  UVأ ٝاُلالذه).
ًمُي ذع٘ة أـم اُؼ٘٤اخ ٖٓ اُؽ٘ل٤اخ أُؼه٘ح ُِرِٞز اُفانظٓ ٢صالً اُوه٣ثح ٖٓ األنٖ أٝ
اُوه٣ثح ٖٓ أٌلَ اُؽ .ٖٞك ٢ؼاُح أـم اُؼ٘٤اخ ٖٓ ؼ٘ل٤اخ أٗظٔح ذٞو٣غ ِثٌاخ أُ٤اٗ ٙفران
ؼ٘ل٤ح تك ٕٝأ ١نات ٛا٘اكٝ ٢ذٌ ٕٞؼ٘ل٤ح ٓرِٕح تٌَّ ٓثاِه تاُف ٛاُهئ ( ٢ٍ٤الذعٔغ
ػ٘٤ح ٖٓ ؼ٘ل٤ح ٓرِٕح تفىإ)٣ٝ .رْ أواُح أٓ ١هكواخ ٖٓ اُؽ٘ل٤ح (ٓصَ اُلالذه أ ٝنِاِاخ
أٓ ٝؼكاخ اُرٞظ )ٚ٤ألٜٗا هك ذؽر ١ٞػِ ٠تٌره٣ا ٝالذؼًٌ ظٞقج ٓ٤ا ٙإُٔكن .ذلرػ ؼ٘ل٤ح
أُاء اُثانق تٌَّ ًآَ ٣ٝرهى أُاء ٣عهُِٕ ١هف إُؽُ ٢لرهج ًاك٤ح ُِرفِٓ ٖٓ أُ٤اٙ
اُهاًكج ك ٢األٗات٤ة ( 9-7قه٤وح) .شْ ٣وَِ ظه٣إ أُاء ٖٓ اُؽ٘ل٤ح ُِرٔ ٌّٖ ٖٓ ِٓئ اُو٘٘٤ح
تك ٕٝنَّ .
الا ًاٗد اُؽ٘ل٤ح ٌّٓٞى كٗ ٢ظاكرٜا ك٤رْ اـر٤ان ؼ٘ل٤ح أـه .ٟأٓا الا ًاٗد ٘ٛاُي ؼاظح ك٢
ظٔغ ػ٘٤ح ٖٓ ؼ٘ل٤ح ٌّٓٞى كٗ ٢ظاكرٜا ،ك٤رْ ذؼو ْ٤اُؽ٘ل٤ح (ٖٓ اُكاـَ ٝاُفانض) ٝلُي تٔاقج
ٛا٣ثًِٞٞناخ إُٞقِٓ111( ّٞ٣ـْ ُ/NaOClره) أ ٝاٌُؽ ٍٞأ ٝاُِٜة شْ ٣رهى أُاء ٣عه١
تٔؼكٍ ذككن شاتد ُٔكج  9-7قه٤وح تؼك اُرؼوٝ .ْ٤الذٞـم ػ٘٤اخ ٖٓ اُؽ٘ل٤اخ اُر ٢ذٍ ّهب ٓ٤اٙ
ػِ ٠اُعىء اُفانظُِ ٢ؽ٘ل٤حٝ .ك ٢ؼاُح ٝظٞب أـم ػ٘٤ح ٖٓ ؼ٘ل٤ح ـِ٣ ،ٛلرػ أُاء اٍُاـٖ
ُٔكج قه٤ور ،ٖ٤شْ أُاء اُثانق ُٔكج  9-7قه٤وح ،شْ ذعٔغ اُؼ٘٤ح ًٔا ٓ٘ٞػ أػال٣ٝ .ٙرْ ظٔغ
ؼعْ ٓ٘اٌة ًٝاك ٢إلظهاء اُلؽٔٞاخ أُطِٞتحٝ .أُفرثه ٍٓ ٌٕٞ٣ئ ٍٝػٖ ؼعْ اُؼ٘٤اخ
أُطِٞب إلظهاء اُلؽٔٞاخ.
ك ٢ؼاُح ظٔغ ػ٘٤ح ٖٓ توه ٓىٝق تٔٙفح ،ذلرػ أُٙفح ٣ٝرهى أُاء ٣عه ١ؼر ٠ذٍروه
قنظح ؼهانج أُاء ( 11-2قه٤وح) هثَ ظٔغ اُؼ٘٤ح .هك ذؽراض اُ ٠ظٔغ ػ٘٤ح ك ٢اُٜٞاء اُطِن
ك٤عة ذع٘ة اُؽ٘ل٤اخ أُوآٝح ُِٕو٤غ ًمُي اُؽ٘ل٤اخ ك ٢اُٜٞاء اُطِن ذؽراض اُ ٠ذط٤ٜه
تاُوأه أٓ ٝا٣ؼاقُ ٚتٍثة اؼرٔاُ٤ح ذِٞشٜا .أٓا الا ُْ ٣عٜى اُثوه تٔٙفح ك٤رْ ظٔغ اُؼ٘٤ح
ٓثاِهجً تٞاٌطح ه٘٘٤ح ٓؼؤح ٓٝىٝقج تصوَ ك ٢هاػكذٜا٣ٝ ،عة اُؽهْ ٝذع٘ة ذِٞز اُؼ٘٤ح
ٖٓ أٌ ١طػ.
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ك ٢قناٌاخ ذو٤ٓ ْ٤٤ا ٙاُّهب ٣رْ ظٔغ اُؼ٘٤اخ ٖٓ ٜٗا٣ح أٗظٔح ِثٌح ذٞو٣غ أُ٤ا( ٙأتؼك ٗوطح
 َٕ٣اُٜ٤ا أُاء) ُٔٙإ اُرـط٤ح اُّآِح ُ٘ٞػ٤ح أُ٤ا ٙـالٍ ًَ ِٜه٣ .رْ اـر٤ان ٓٞاهغ أـم
اُؼ٘٤اخ تؼ٘ا٣ح ُرَّٔ ٓواٚغ اُٜ٘ا٣اخ أٍُكٝقج ٝذ٤٘ٞػ اُعٞقج اُثٌرهُٞٞ٣ظ٤ح ك ٢ظٔ٤غ
أٗؽاء اُّثٌح ُٔٙٝإ ػكّ ؼكٝز ذِٞز ٓ٘ٞؼ ٢ػٖ ٚه٣ن ٓٞاهغ اُهتٝ ٛاُرٌ ٍّهاخ ك٢
ـط ٚٞاُرٞو٣غ ٝاٗفلاٖ ٍٓر ٟٞاُٙـ ٛاُكاـُِ ٢ألٗات٤ة.
ٓٞاهغ أـم اُؼ٘٤اخ هك ذٌ:ٕٞ
 ٓٞاهغ ػآح ٓصَ ٓؽطاخ اُّهٚح ٝاإلٚلاء ٝأُثاٗ ٢اُؽٌ٤ٓٞح ٝأُكاني ٓٝؽطاخاُؽاكالخ ٝاُوطاناخ ٝأُطاناخ ٝأُر٘ىٛاخ.
 أُئٌٍاخ اُرعان٣ح ٓصَ أُطاػْ ٓٝؽطاخ اُٞهٞق ٓٝثاّٗ٘ٓٝ ٢آخ ٔ٘اػ٤ح أ ٝذعان٣ح. ٍٓاًٖ ـأح ٓصَ أُ٘اوٍ ٝأُثاٗ ٢اٌٍُ٘٤ح ٝأُعٔؼاخ اٌٍُ٘٤ح.٣ل َٙذع٘ة اُؽ٘ل٤اخ اُفانظ٤ح ك ٢اُٜٞاء اُطِن ٝؼ٘ل٤اخ اٚلاء اُؽهائن ٝٝؼكاخ ٓؼاُعح
أُ٤ا.ٙ
ب -عُُاخ انًُاِ انسطسُح  :Surface waterهك ذؽراض قناٌح ٍٓطػ ٓائُٔ ٢ك ٟهٕ٤ه
ٝظٜٞق ٌٓصلح .إ اـر٤ان ٓٞاهغ أـم اُؼ٘٤اخ اُثٌرهُٞٞ٣ظ٤ح ُرَّٔ ـ ٛنئ ٖٓ ٢ٍ٤أُ٘ثغ اُ٠
أُ٘طوح أُكنٌٝح٘ٓٝ .اٚن ٚهغ إُهف إُؽٝ ٢اُ٘لا٣اخ إُ٘اػ٤ح اُهئ٤ٍ٤ح ٝاُهٝاكك
تبٌرص٘اء اُهٝاكك اُر ٢ذوَ ٍٗثح اُر٤ان كٜ٤ا ػٖ  ٖٓ %11اُر٤ان اُهئٗٝ ٢ٍ٤وا ٚاألـم ُِٔ٤اٙ
اُر ٢ذعٜى ٓؽطاخ ذ٘و٤ح ٓ٤ا ٙاُّهب ٝػ٘٤اخ إُٔة اُٜ٘ائٝ ٢أُ٘اٚن اُرهك٤ٜ٤ح أٌلَ
اُٜ٘ه .هك ذرطِة ٗوا ٚاُرواء ٓ٤ا ٙإُهف ٓغ ٓ٤ا ٙأٍُطػ أُائ ٢قناٌح أ٤ُٝح ُرؽك٣ك ٓكٟ
اًرٔاٍ اُفِ .ٛتاٍُ٘ثح ُِهٝاكك ٣رْ اـر٤ان ٗوطح ظٔغ اُؼ٘٤ح تاُوهب ٖٓ اإلُرواء تاُر٤ان
اُهئٝ .٢ٍ٤هك ٣رْ ظٔغ اُؼ٘٤اخ تاُوٞانب أ ٖٓ ٝاُعٍٞن اُوه٣ثح ٖٓ اُ٘وا ٚاُؽهظح ُِكناٌح.
ٝإ ذٌهان اُؼ٘٤اخ ٣عة إٔ ٣ؼًٌ اُرـ٤هاخ ك٘ ٢هٝف أٍُطػ أُائ.٢
ُٔهاهثح ظٞقج ٗٞػ٤ح أُ٤اُِ ٙعكاٝ ٍٝاُثؽ٤هاخ ٗفران ٓٞاهغ ؼٍاٌح ألـم اُؼ٘٤اخ ٝهك ٌٕٞ٣
أـم اُؼ٘٤اخ ٓ٤ٌٔٞا ً ُٔ٤ا ٙاإلٌرعٔاّ أ٤ٓٞ٣ ٝا ً ُٔآـم أُ٤أُ ٙؽطاخ ٓؼاُعح ٓ٤ا ٙاُّهب أًَ ٝ
ٌاػح ػ٘كٓا  ٌٕٞ٣اُرؽٌْ كٓ ٢ؽطاخ ٓؼاُعح اُ٘لا٣اخ ؿ٤ه ٓ٘رظْ ٝذٕه٣ق اُلٙالخ
اٍُائِح  ٌٕٞ٣ك٘ٓ ٢اٚن ؼٕاق أُؽان أ ٝذٕه٣ق ٍٓرٔه.
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ذئـم اُؼ٘٤اخ ٖٓ األٜٗان ٝاُثؽ٤هاخ تٍٔي اُو٘٘٤ح (تبنذكاء اُولاواخ) ٖٓ هاػكذٜا ٌٕٞ٣ٝ
ػ٘وٜا تبذعا ٙاألٌلَ ٝذـٔه ك ٢أُاء ،شْ ذوِة كٛٞح اُو٘٘٤ح اُ ٠األػِ ٠هِ٤الً ٝذ ّٞظ ٚاُلٛٞح
تبذعا ٙاُر٤ان .ا لا ُْ ٘ٛ ٌٖ٣اُي ذ٤ان (ػٌِ ٠ث َ٤أُصاٍ ٓ٤ا ٙاُفىاٗاخ) ك٤رْ ذٌ ٖ٣ٞذ٤ان
ٕٓط٘غ ػٖ ٚه٣ن قكغ اُو٘٘٤ح اُ ٠األٓاّ تٌَّ أكو ٢تؼ٤كاً ػٖ اُ٤ك .ػ٘ك أـم اُؼ٘٤اخ
تبٌرفكاّ اُوانب ٣رْ ٌؽة اُؼ٘٤اخ ٖٓ اُعٜح األٓآ٤ح ُِوانبٝ ،الا ًإ ٍٓرؽ َ٤ظٔغ اُؼ٘٤ح
تاُ٤ك٣ ،رْ ذصث٤د ٝوٕ ك ٢هاػكج اُو٘٘٤ح ٝـلٜٙا تأُاء٣ٝ .عة ذع٘ة اُرٔاي ٓغ ؼاكح اُوانب
ٝلُي إلٜٗا ذٍثة ذِ٣ٞس اُؼ٘٤ح.

تسذَذ انثُاَاخ  :Identifying dataاُؼ٘٤اخ ٣عة إٔ ذٌٕٓ ٕٞؽٞتح تٔؼِٓٞاخ ًآِح
ٝقه٤وح ذر ٖٔٙاٌْ أُٞهغ ٞٗ ٝع اُؼ٘٤ح ٞٓٝهغ اُعٔغ ٝػٔن اُؼ٘٤ح ٝاُران٣ؿ ٝاُٞهد ٝاٌْ
ظآغ اُؼ٘٤ح ٝاُلؽٔٞاخ أُطِٞتح ٝاٌُِٞن ٖ٣أُرثوٞٗٝ ٢ع ػآَ اواُح اٌُِٞن ٖ٣أُرثو ٢أٝ
أ ١اظهاء ؿ٤ه ٚث٤ؼ ٢ػ٘ك ظٔغ اُؼ٘٤حٝ .ػ٘ك اٌرالّ اُؼ٘٤اخ ٣رْ ذٍع َ٤قنظاخ اُؽهانج
(تانق ٝؿ٤ه ٓعٔك ˃٣ٝ )ّº11رْ اُرؤًك إ اُو٘اٗ ٢ذؽٓ ١ٞؼِٓٞاخ ًاك٤ح ُِرؼه٣ق.

3-3-4زفظ وتخضٍَ انعُُاخ :Preservation and Storage
تٕٞنج ػآح ٘٣ثـ ٢اُثكء تبظهاء اُلؽٔٞاخ اُثٌرهُٞٞ٣ظ٤ح ك ٢أههب ٝهد ٌٖٓٔ تؼك ظٔغ
اُؼ٘٤ح ٝلُي ُرعّ٘ة اُرـ٤٤هاخ ك ٢ػكق اُفال٣ا اُثٌر٤ه٣حٝ .ال٣رْ ذؽِ َ٤اُؼ٘٤اخ اُر ٢كٜ٤ا ذٍه٣ة
أًِٞ ٝنٓ ٖ٣رثوٝ .٢تكألً ٖٓ لُي ٣رْ ِٚة ٌؽة ػ٘٤ح أـهٝ .ٟك ٢ؼاُح ذؼمن كؽٕٜا ـالٍ
ٌاػح ٖٓ اُعٔغ٣ ،رْ ذثه٣ك اُؼ٘٤اخ أش٘اء اُ٘وَ اُ ٠أُفرثه ٝلُي ُِؽٕ ٍٞػِٗ ٠رائط أًصه
قهّح .ذؽلع اُؼ٘٤اخ ك ٢اُظالّ ٓٝثهقج  ٌُٖٝؿ٤ه ٓعٔكج (˃ٓ )ّº11غ أً٤اي اُصِط ٝال٘٣ثـ٢
٘ٝغ اُؼ٘٤اخ ك ٢ذٔاي ٓثاِه ٓغ أً٤اي اُصِط ،ذؼىٍ اُؼ٘٤اخ تٞنم اُلواػاخ أ ٝاُٞنم
أُعؼك أ ٓ ٝا٣ؼاقُٜٔا .اُؼ٘٤اخ اُر ٢ذَٕ تٍهػح اُ ٠أُفرثه (ـالٍ ٌاػح ٝاؼكج) هك الذَٕ
اُ ٠قنظح ˃ ٌٖٔ٣ .ّº11ؼلع اُؼ٘٤اخ ٓثهقج ُٔكج الذى٣ك ػٖ ٌ 74اػح.
أ -عُُاخ يُاِ انششب  :Potable waterك ٢ؼاُح ِٚة اظهاء كؽٔٞاخ تٌره٣ا اُوُٕٞٞ
اٌُِ٤ح  ٌٖٔ٣ E. coliٝ total coliformؼلع ػ٘٤اخ ٓ٤ا ٙاُّهب ٖٓ ٝهد اُعٔغ اُ٠
اُلؽٓ ٌ91اػحٝ .ػِ ٠اُهؿْ ػكّ ٝظٞق ٘ٞاتُ ٛكنظح ؼهانج اُؽلع  ٌُٖٝؼا ٍٝاتواء
اُؼ٘٤اخ ٓثهقج  ٌُٖٝؿ٤ه ٓعٔكج (˃ )ّº11أش٘اء اُ٘وَ اُ ٠أُفرثهٝ .تأُصَ اؼرلع تاُؼ٘٤اخ
أُطِٞب اظهاء كؽٓ اُؼكق اٌُُِِ ٢ثٌره٣ا اُٜٞائ٤ح ٓ heterotrophic plate countثهقج
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ٝؿ٤ه ٓعٔكج (˃ُٝ )ّº11لرهج الذرعاٝو ٌ8اػاخ (ظٔغ ٝاظهاء اُلؽٓ)ٝ .الذوثَ أ١
ػ٘٤اخ ٓ٤ا ٙذظٜه ػِٜ٤ا ػالٓاخ اُرعٔ٤كٍ٣ .عَ ٝهد اٌرالّ اُؼ٘٤ح ٝقنظح اُؽهانج الا ًاٗد
ٓثهقج كٌ ٢عَ اٌرالّ اُؼ٘٤اخ٣ٝ .رْ اظهاء اُلؽٔٞاخ كٗ ٢لً  ّٞ٣اإلٌرالّ .ك ٢ؼاُح ذؤـه
اُؼ٘٤اخ ٣رْ ذثه٣كٛا اُ ٠اُ ّٞ٤اُراُٚ ٢أُا الذىاٍ ٖ٘ٔ ؼكٝق اُٞهد أُطِٞب ُِؽلع.

ب -انًُاِ انخاو غُش انًكهىسج  :nonpotable waterذؽلع ػ٘٤اخ ٓ٤ا ٙاألٜٗان ٝأُ٤اٙ
اُرهك٤ٜ٤ح ٝػ٘٤اخ إُهف إُؽٓ ٢ثهقج ٝؿ٤ه ٓعٔكج (˃ )ّº11ـالٍ كرهج ٗوَ ٌ8اػاخ
ٖٓ ظٔغ اُؼ٘٤ح اُ ٠اظهاء اُلؽٔٞاخ أُطِٞتح .ػ٘ك  ٍٞٔٝاُؼ٘٤اخ اُ ٠أُفرثه ٣رْ ذثه٣كٛا
ٝذٍعٝ َ٤هد اإلٌرالّ ٝقنظح اُؽهانج كٌ ٢عَ اٌرالّ اُؼ٘٤اخ٣ٝ .رْ كؽٓ اُؼ٘٤اخ ـالٍ
ٌاػرُ .ٖ٤لؽٓ ػ٘٤اخ اُؽٔؤج ( ٌٖٔ٣ )salmonella ٝ fecal coliformؼلع اُؼ٘٤ح ُٔكج
ٌ74اػح.

 4-4تسضُش األوساط انضسعُح:
أ -خضٌ وزفظ األوساط انضسعُح٣ :رْ ـىٕ األٌٝا ٚاُىنػ٤ح اُعاكح ( )powderك ٢ه٘اٗ٢
ٓؽٌٔح اُـِن ك ٢اُظالّ تكنظح ؼهانج ˃ٝ ّº91تٌٔإ هِ َ٤اُهٞٚتحٝ .الذٍرفكّ األٌٝاٚ
ك ٢ؼاُح ذـ٤ه ُٜٗٞا أ ٝذٌرِٜا٣ٝ .عة اٌرفكاّ األٌٝا ٚاُىنػ٤ح اُعاكح هثَ ذان٣ؿ اٗرٜاء
ٔالؼ٤رٜا أ ٝـالٍ ٌ٘ح ٝاؼكج ٖٓ ذان٣ؿ ِهائٜا الا ًاٗد ذؽر ١ٞػِ ٠ػٞآَ اٗروائ٤ح
(،sulfur-containing aminoacides ،antibiotics ،bile salts ،sodium azide
اُؿ) ٝلُي ُِؽلاظ ػِ ٠اٗروائ٤ح ٓصُِ ٠ألٌٝا.ٚ
٣رْ اٌرفكاّ األٌٝا ٚاُرعان٣ح ػ٘ك ذٞكهٛا٘٣ٝ .ثـ ٢ذع٘ة ذؽ٤ٙه األٌٝا ٚاُىنػ٤ح ٖٓ
ٓهًثاذٜا األٌاٌ٤ح اال ػ٘ك اُٙهٝنج٣ٝ .رْ ذؽ٤ٙه ًٔ٤اخ أ ٝقكؼاخ ٖٓ األٌٝا ٚاُىنػ٤ح
ٓٔا ٣ر٤ػ اٌرفكآٜا ـالٍ اٌثٞػٓ ٖ٤اُْ ذؽكق اُطه٣وح ـالف لُي .أٓا الا ًاٗد األٌٝاٚ
ك ٢أٗات٤ة لاخ ؿطاء ٓؽٌْ ( )screw-cappedك ٌٖٔ٤ـىٜٗا ُٔكج ذَٕ اُ 9 ٠اِٜه
تكنظح ؼهانج ˃٣ٝ .ّº91رْ ـىٕ األٌٝا ٚتؼ٤كاً ػٖ أِؼح أًُّ أُثاِهج ٝذع٘ة
اُرثفه أُلهُ ٚألٌٝا .ٚذ٘ٞغ أٚثام تره petri dishes ١ك ٢ؼا٣ٝاخ ٓؽٌٔح اُـِن أٝ
أً٤اي تالٌر٤ٌ٤ح ٓغ ؿِن كٛٞح اٌُ ً٤ظ٤كاًٝ ،ذؽلع ك ٢اُصالظحٝ .ذؽلع األٚثام تٌَّ
ٓوِٞب ُٔ٘غ ذٌصق اُهٞٚتح ػِ ٠اً٥انٝ .الذٍرفكّ األٚثام اُر ٢ذؽر ١ٞػِ ٠هطهاخ
نٞٚتح ٌٓصلح ألٜٗا ذرٍثة ك ٢اٗرّان أٍُرؼٔهاخٝ .الا قػد اُؽاظح  ٌٖٔ٣ذعل٤ق
األٚثام ت٘ٞؼٜا ك ٢اُٜٞق ٓ laminar-flow hoodغ كرػ ؿطائٜا هِ٤الً.
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الا ؼلظد األٌٝا ٚاٍُائِح ك ٢أٗات٤ة ذفٔه٣ح ك ٢اُصالظح ك ٌٖٔ٤إٔ ذمٝب ًٔ٤ح ًاك٤ح ٖٓ
اُٜٞاء ٓٔا ٘٣رط كواػح ٞٛاء ك ٢اٗثٞتح قن ْٛػ٘كٓا ٣رْ ؼٜ٘ٙا الؼوا ً تكنظح ؼهانج .ّº92
ُمُي ذعِة ظٔ٤غ األٌٝا ٚاُىنػ٤ح ـأح اُرفٔه٣ح ٝذ٘ٞغ ك ٢قنظح ؼهانج اُـهكح ُِ٤ح
ًآِح هثَ اإلٌرفكاّ ٣ٝرْ اُرفِٓ ٖٓ األٗات٤ة اُر ٢ذؽر ١ٞػِ ٠أ ١كواػاخ ٞٛاء.
تؼك ٓكج اُفىٕ أ ٝاُؽُ ٖٙلرهاخ ِ٣ٞٚح هك ذرٌٍه اُؼٞآَ اإلٗروائ٤ح ًٝمُي  ٌٖٔ٣إٔ
٣ئق ١اُرثفه اُ ٠ذـ٤٤ه ذهاً٤ى ٌٓٗٞاخ اُ ٌٛٞاُىنػُ .٢مُي ٣رْ ذعا َٛاألٗات٤ة اُر٢
ذظٜه ٗٔٗ ٞر٤عح اُ ٠ذِٞشٜا أ ٝكوكإ اُرثفه ألًصه ٖٓ  .َٓ1الٕ كوكإ  %11أ ٝأًصه
( َٓ1أ ٝأًصه ٖٓ اٍ َٓ 11األٌاٌ٤ح) ٣ئشه ػِ ٠ؼٍاتاخ اُؼكق األًصه اؼرٔاُ٤ح
(.)MPN

ب -ضثظ لًُح ال  :pHتؼك ذؼو ْ٤األٌٝا٣ ٚرْ ذؽك٣ك ٝذٍع َ٤هٔ٤ح اٍ ٝ .pHذؽكق ذٞظٜ٤اخ
ًَ  ٌٛٝونػ ٢هٔ٤ح اٍ  pHاُٜ٘ائ ٢تؼك اُرؼو٣ٝ ،ْ٤رْ ٘ث ٛهٔ٤ح اٍ  pHؼٍة
اُرٞظٜ٤اخ ُِ .ٌٛٞأٓا الا ُْ ٣رْ ذؽك٣ك هٔ٤ح اٍ  pHكبٕ ٘ثط ٚؿ٤ه ٘هٝن .١ػاقجً أش٘اء
اُرؼو ْ٤ذ٘فلٗ هٔ٤ح اٍ 1,1 pHاُ ٌُٖٝ 1,7 ٠أؼ٤اٗا ً ذَٕ اُ 1,9 ٠ك ٢األٌٝاٚ
أُهًىج ٓهذٝ .double strength ٖ٤األٌٝا ٚاُىنػ٤ح اُر ٢ذؽر ١ٞػِ ٠تله ٌٕٞ٣
اإلٗفلاٖ ك ٢هٔ٤ح اٍ٘ phو.َ٤
ُرؽك٣ك هٔ٤ح اٍ pHاُٜ٘ائ٤ح٣ ،ثهق اُ ٌٛٞاُىنػ ٢تكنظح ٝ ،ّº46-44تٙهٝف ٓؼؤح
ٗؤـم ًٔ٤ح هِِ٤ح ٖٓ اُ٣ٝ ٌٛٞرْ ذؽك٣ك ظٜاو اُو٤اي ُِوهاءج تكنظح ؼهان٣ح أػِ ،٠ا ٝتكالً
ػٖ لُي  ٌٖٔ٣ذثه٣ك اُ ٌٛٞاُىنػ ٢ذٔآا ً اُ ٠قنظح ؼهانج اُـهكح شْ ه٤اي هٔ٤ح اٍpH
اُٜ٘ائ٤ح .الا ًإ ٘ث ٛهٔ٤ح اٍ ٌُِٛٞ pHاُىنػ٘ ٢هٝن٣اً ،ك٤رْ اٌرفكاّ ه٤ٙة ذؽه٣ي
ٓؼوْ ٝا٘اكح ًٔ٤ح ًاك٤ح ٖٓ ٤ٛكن٤ًٍٝك إُٞق )NaOH( ّٞ٣ترهً٤ى (ٝ )N1,1أُؼوْ
تاُلِرهج .أٍ٣ ٝرفكّ ؼآٗ اُ٤ٜكنًِٞٝن٣ي ( )HClترهً٤ى (.)N1,1
الا ذْ ذؽ٤ٙه األٌٝا ٚاُعاكح ؼٍة اُرؼِٔ٤اخ ك٘اقناً ٓا ذؽراض اُ٘ ٠ث ٛهٔ٤ح آٍٝ pHغ
لُي هك ذٌ ٕٞهٔ٤ح اٍ pHاُٜ٘ائ٤ح ؿ٤ه ٓوثُٞح تٍثة اُٞوٕ ؿ٤ه إُؽ٤ػ ُِ ٌٛٞاُعاف
ػ٘ك اُرؽ٤ٙه ،أ ٝإ اُ ٌٛٞأُؼاق ذٍف ٚ٘٤هك ذؼهّٖ ُِؽهانج ُلرهج ِ٣ٞٚح ،أٝ ٝظٞق
ٌِّٓح ك ٢اُٗ ٌٛٞلٍٝ .ٚالا ًاٗد هٔ٤ح اٍُ pHألٌٝا ٚأُؼكج ٍٓثوا ً ؿ٤ه ٓوثُٞح تههْ
شاتد ك٤عة ذؽك٣ك اٍُثة ٝهك ِ٣ىّ ٘ث ٛهٔ٤ح اٍ pHهثَ اُرؼو.ْ٤
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خ -تعمُى األوساط انضسعُح :تؼك ذؽ٤ٙه اُ ٌٛٞاُىنػ٣ ٢رْ ذٞو٣ؼ ٚك ٢ه٘اٗٗ ٢ظ٤لح ٝـاُ٤ح
ٖٓ اُّوٞم ٝاُفكٝ ،َٝذؼوْ ـالٍ ٌاػر ٖٓ ٖ٤ذؽ٤ٙهٛاٝ .ال٣عٞو ذفى ٖ٣األٌٝاٚ
اُىنػ٤ح ؿ٤ه أُؼؤح.
ٍ٣رفكّ ظٜاو أُٔٞكج  autoclaveك ٢ذؼو ْ٤االٌٝا ٚاُىنػ٤ح تكنظح ؼهانج ّº171
ٝتؽٍة اُرؼِٔ٤اخ اُفأح تاُّهًح إُّٔ٘ؼح .ؼ٤س ٣فرِق اُٞهد أُطِٞب ُِرؼوْ٤
تبـرالف ٌَِ ٞٗٝع أُٞاق ٝاُٝٝ ٌٛٞظٞق اٌُهت٤ٛٞكناخ ٝاُؽعْ .ذؼوْ ٓؼظْ األٌٝاٚ
اٍُائِح اٌُهت٤ٛٞكناذ٤ح تكنظح ؼهانج ُٔ ّº171كج  17قه٤وحٓ ،غ ٝظٞق اٌرص٘اءاخ؛ ػِ٠
ٌث َ٤أُصاٍ ٣عة ذؼؤُ A-1 ٌٛٝ ْ٤كج 11قهائن تكنظح ؼهانج  .ّº171ذٍرفهض
األٌٝا ٖٓ ٚظٜاو أُٔٞكج  autoclaveػ٘كٓا  َٕ٣اُٙـ ٛاُ ٠إُله٣ٝ ،رْ ذثه٣ك
اُ ٌٛٞتٍهػح ُرع٘ة ذؽَِ اٌٍُه٣اخ ػ٘ك ذؼهٜ٘ا ُِؽهانج ُلرهاخ ِ٣ٞٚح.
٣رْ ذؼثوح األٌٝا ٚك ٢ه٘اٗ ٢أ ٝؼا٣ٝاخ ٔـ٤هج ٝلُي ٍُِٔاغ تاُرٍف ٖ٤أُرٍاٝ ١ٝاُرثه٣ك
اٍُه٣غ ُألٌٝا ٚاُىنػ٤ح ،ؼ٤س إ أهٕ ٠كرهج ذؼهٖ ُِؽهانج ُٔؼظْ األٌٝا ٚاٍُائِح
اٌُهت٤ٛٞكناذ٤ح 42 ٞٛقه٤وح (ٖٓ اؿالم ظٜاو أُٔٞكج  autoclaveاُ ٠ػِٔ٤ح اـهاض
األٌٝا ٚاُىنػ٤ح)ٝ .إ أهٕ ٠كرهج ذؼهٖ ُ91 ٞٛ A-1 ٌٛٞقه٤وح ٌٖٔ٣ .ذٞكه
األٌٝا ٚأُؼؤح ذعان٣اًًٝ .مُي ٘٣ثـ ٢ػكّ اػاقج ذؼو ْ٤األٌٝا ٚاُىنػ٤ح.
تؼك اُرؼو٣ ْ٤رْ كؽٓ األٌٝا ٚاُىنػ٤ح ُرؽك٣ك الا ًاٗد ٘ٛاُي أ ١ذـ٤هاخ ِٓؽٞظح ك٢
اُِ ٕٞأ ٝؼكٝز اـرالف ك ٢اُّلاك٤ح أ ٝذهٌ٤ة ٌٓٗٞاخ اُ .ٌٛٞذ٘ٞغ ػالٓح ػِ٠
ؼا٣ٝاخ ؼلع األٌٝاٌ٣ٝ ٚرة ػِٜ٤ا ذان٣ؿ اُرؽ٤ٙه ٝٝظٔ٤غ أُؼِٓٞاخ لاخ إُِح ك٢
ٌعالخ ـأح.
 5-4يسهىل انتخفُف  ٌٖٔ٣ :dilution waterذؽ٤ٙه ٓؽِ ٍٞاُرفل٤ق ك ٢أُفرثه أ٣ ٝرْ
ِهاإ ٙذعان٣اًٌ٘ٝ .ؼهٖ ٘ٛا اش٘إ ٖٓ أًصه أُؽاُ َ٤اٌرفكآا ً كٓ ٢فرثهاخ أُ٤ا ٙاألٌاٌ٤ح
ُألؼ٤اء اُكه٤وح.
أٓ -ؽِ ٍٞتله ٣ٝ :buffered waterرٌٓ ٖٓ ٕٞؽِ.ٖ٤ُٞ
ٓؽِ ٍٞاُلٌٞلاخ تله(نهْ ٣ٝ )1رٌ ٖٓ ٕٞالاتح 94ؿهاّ ٖٓ كٌٞلاخ اُ٤ٜكنٝظٖ٤
 KH2PO4ك ٖٓ َٓ 211 ٢أُاء أُوطه ٣ٝرْ ٘ث ٛهٔ٤ح اٍ pHاُ1,2+2,7 ٠
تٞاٌطح ٤ٛكن٤ًٍٝك إُٞق٣ٝ ،N1 ّٞ٣فلق اُُ1 ٠ره تٔاء ٓوطه٣ .رْ ذؼوٚٔ٤
تٞاٌطح اُرهِ٤ػ أ ٝتعٜاو أُٔٞكج ٣ٝ .autoclaveؽلع أُؽِ ٍٞك ٢اُصالظح ٣ٝرْ
اُرفِٓ ٓ٘ ٚػ٘كٓا ذظٜه ك ٚ٤ػٌانج.
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ٓؽًِِٞ ٍٞن٣ك أُـ٘( ّٞ٤ٍ٤نهْ ٣ٝ )7رٌ ٖٓ ٕٞا٘اكح ًِ٣ٞك أُـ٘98( ّٞ٤ٍ٤ؿهاّ
ٖٓ  MgCl2أ81,1 ٝؿهاّ ٖٓ  )MgCl2.6H2Oاُُ1 ٠ره ٖٓ أُاء أُوطه٣ٝ .رْ
ذؼو ٚٔ٤شْ ٣ؽلع ك ٢اُصالظح٣ٝ ،رْ اُرفِٓ ٓ٘ ٚالا أٔثػ أُؽِ ٍٞػٌه.
طشَمح تسضُش يسهىل تفش ٝ buffered dilutionلُي تب٘اكح ٖٓ( َٓ1,72
ٓؽِ ٍٞنهْ ٓ ٖٓ( َٓ2 ٝ )1ؽِ ٍٞنهْ  )7اُُ1 ٠ره ٖٓ أُاء أُوطهٝ .شْ ٞ٣وع
تؽعْ  َٓ7+33أ َٓ1,7+3 ٝتؼك اُرؼؤُ ْ٤كج  12قه٤وح .هٔ٤ح  pHاُٜ٘ائ٤ح ٣عة إٔ
ذٌ٣ٝ .1,1+2,7 ٕٞعة األٗرثا ٙاُ ٠إ هٔ٤ح اٍ pHذرـ٤ه ٓغ اُٞهد٣ٝ .ؽلع ك٢
اُصالظح ٣ٝرْ اُرفِٓ ٓ٘ ٚك ٢ؼاُح ذٌ ّ ٕٞػٌانج ك ٌٖٔ٣ .ٚ٤اٌرفكآ ٚـالٍ ِٜٞ6ن.
بٓ -اء اُثثر٣ :Pepton water %1,1 ٕٞؽٙه تب٘اكح 1ؿهاّ ٖٓ اُثثرpeptone ٕٞ
اُُ1 ٠ره ٖٓ أُاء أُوطه .إ هٔ٤ح اٍ pHاُٜ٘ائ٤ح ٣عة إٔ ذٌ 1,1+2,7 ٕٞتؼك
اُرؼوٝ .ْ٤شْ ٞ٣وع تؽعْ  َٓ7+33أ َٓ1,7+3 ٝتؼك اُرؼؤُ ْ٤كج  12قه٤وحٝ .إ
اُؽلع ًٔا ٓ٘ٞػ أػال.ٙ
ٓالؼظح :ػ٘ك ذفل٤ق اُؼ٘٤اخ ٣عة إٔ الذى٣ك أُكج ػٖ  91قه٤وح ك ٢قنظح ؼهانج اُـهكح
ٝلُي إلٜٗا ذٍثة ظهغ اُفال٣ا أٞٓ ٝذٜا أ ٝهك ٣ؽكز ُِٗٔ ٞثٌره٣ا كٓ ٢ؽِٓ ٍٞاء اُثثر.ٕٞ
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 6-4انعذد انكهٍ نهثكتشَا يختهفح انتغزَح )Heterotrophic Plate Count (HPC
ٝذٍٔ ٠اُؼكق اٌُُِِ ٢ثٌره٣ا اُٜٞائ٤ح )Aerobic Bacterial Total Count (ABTC
أ ٝاُؼكق اٌُِ ٢اُؽُِ ٢ثٌره٣ا )Total Plate Count (TPC
كؽٓ اُؼكق اٌُُِِ ٢ثٌره٣ا ( ٞٛ )HPCاُطه٣وح ُروك٣ه اُثٌره٣ا اُؽ٤ح أٌُ ّٗٞح ٍُِٔرؼٔهاخ
) colony forming unit (CFUك ٢أُاء ػِٓ ٌٛٝ ٠ـم ١ؼ٤س إ أٍُرؼٔهاخ ٌٖٓٔ إٔ
ذّ٘ؤ ٖٓ وٝض ٖٓ اُفال٣ا أٌٍِِ ٝح أ ٝذعٔغ أ ٝـِ٤ح ٓلهقج  ًَٝلُي ٣رٕٓ ٚ٘ٔٙطِػ CFU
ٝٝؼكاذٜا ٝؼكج ٌٓٗٞح ٍُٔرؼٔهج ٌَُ ٣ٝ .(CFU/1ml) َٓ1ؼك ٓو٤اٌا ً ُِرـ٤هاخ أش٘اء ٓؼاُعح
أُ٤اٝ ٙذٞو٣ؼٜا أ ٝك ٢ؼٔآاخ اٍُثاؼح ٝقُ٤الً ػِ ٠ظٞقج ػِٔ٤اخ ٓؼاُعح أُ٤اٌٝ ٙالٓح أٗظٔح
اُرٞو٣غ ٓٝالئٔح أُ٤اُِّ ٙهب ٝإُ٘اػاخ اُـمائ٤ح ٓٝئِهاً ّٓٔ ٜا ً ُِرـ٤هاخ اُر ٌٖٔٓ ٢إٔ
ذؽكز كٞٗ ٢ػ٤ح أُ٤ا ٙـالٍ ٓهاؼَ اُفىٕ ٝاُرٞو٣غ ٝاٌُّق ػٖ كوكإ اُرؤش٤ه اُرط٤ٜه١
ٌُِِٞن ٝٝظٞق أٍُر٣ٞاخ اُؼاُ٤ح ٖٓ أُٞاق اُؼ٣ٞٙح ٝاُرهٌثاخ اال أٗ ٚالٞ٣كه قُ٤الً ػِ٠
٘هٝنج ٝظٞق ـطه ٔؽ ٢أ ٝذِٞز تهاوٓٝ ١غ لُي كبٗ ٚذٞظك أٗٞاع ٓاٌ٣هٝت٤ح ـأح ذؼك
ظىءاً ٖٓ اُثٌره٣ا اُٜٞائ٤ح ٌٖٓٔ إٔ ذٍثة اإلٔاتح ُٔعٔٞػح ٖٓ األِفاْ اُم٣ ٖ٣رٔ٤ىٕٝ
تٙؼق أُ٘اػح ٘ك األٓهاٖ.
 1-6-4يكاٌ انعًم٣ :عة ذٞك٤ه ٌٓإ ػَٔ ٓ٘اٌة ٓ٘ٙك ١ـاُ ٖٓ ٢أٍُآاخ ٝلٍٓ ٝاؼح
ًاك٤ح ٝـاُ٤ح ٖٓ أ ١ػَٔ  ٌٕٞ٣ٝلٍٓ ٝاؼح كٙاء أػِ ٖٓ ٠أُ٘ٙكج ـاُٗٝ ٢ظ٤ق ٓٝعٜى
تؤ٘اءج ظ٤كج ٝذ٣ٜٞح أكو٤ح ٓ٘اٌثح٣ٝ .عة ذط٤ٜه اٍُطػ أُ٘ٙك ١هثَ ٝتؼك اظهاء أ ١ذؽِ.َ٤
 ٠ٔٞ٣ترع٤ٜى ٌطػ ٓ٘ٙك laboratory bench ١ال٣وَ ػٖ ٓ7ره ٌَُ ٓؽٍَِٓٝ .اؼح
ا٘اك٤ح ُّ٘اٚاخ اُرؽ٤ٙه ٝاُكػًْ .مُي كبٕ انذلاع اٍ ٣ benchعة إٔ ٓ ٌٕٞ٣ؼوٓٝ ٍٞه٣ػ
ُِؼآِ .ٖ٤ك ٢ؼاُح اُؼَٔ ت٘ٞؼ٤ح اُٞهٞف كبٕ األتؼاق أُصاُ٤ح ُِٔ٘ٙكج  ٌٕٞ٣تٔؼكٍ انذلاع
ٝ ،ٌْ32-31ػٔن  .ٌْ26-21أٓا اُؼَٔ ت٘ٞؼ٤ح اُعِٞي ًاُؼَٔ ػِ ٠أُعٜه ٝػ ّك األٚثام
ك ٌٕٞ٤انذلاع أُ٘ٙكج ٝ .ٌْ81-22إ ٌطػ أُ٘ٙكج ٘٣ثـ ٢إٔ  ٖٓ ٌٕٞ٣إُِة أُواّٝ
ُِٕكأ  stainless steelأ epoxy plastic ٝأٓ ٝاقج ٍِٓاء لاخ ٌطػ ؿ٤ه ٗاكم ٌٕٞ٣ٝ
ـآَ ٓٝواُِ ّٝرآًَ.
 2-6-4انعُُاخ :ظٔغ أُاء ًٔا ٘ٞٓ ٞٛػ ك ٢اُلوهج ٣ 9-4عة تكء اُرؽِ َ٤ك ٢أههب ٝهد
ٌٖٓٔ تؼك ظٔغ اُؼ٘٤ح ُروِ َ٤اُرـ٤هاخ ك ٢األػكاق اُثٌر٤ه٣حُٝ .لرهج الذرعاٝو ٌ74اػح .ك٢
ؼاُح ػكّ آٌاٗ٤ح اظهاء اُرؽِ َ٤ـالٍ  91قه٤وح ٖٓ ٝهد اُعٔغ ٌٖٔ٣ ،ؼلع اُؼ٘٤ح ك ٢قنظح
ؼهانج أهَ ٖٓ  ٌُٖٝ ّº11تك ٕٝذعٔ٤ك.
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 3-6-4تسضُش انعُُح:

هثَ اإل ـرثان ٘ٞ٣غ نهْ اُؼ٘٤ح ػِ ٠اُطثن ٝاُرفل٤ق ٝاُران٣ؿ ٝأٓ ١ؼِٓٞاخ أـهٟ
٘هٝن٣ح٣ٝ .رْ ذؽ٤ٙه ٚثوٌٓ( ٖ٤هن )ٖ٣ػِ ٠األهَ ٌَُ ػ٘٤ح ،أ ٝذفل٤ق.
ذ ّهض اُؼ٘٤ح أ ٝاُرفل٤ق ظ٤كاً ُٔكج 2شٞاٗٓ 72( ٢هج) ترؽهٌٜ٣ا تٍهػح ُألػِٝ ٠األٌلَ أٝ
تبٌرفكاّ ظٜاو ن ّظاض ُٔ mechanical shakerكج 12شاٗ٤ح تٍهػح ٝاٚوح .ذؼرٔك اُ٘رائط
اُرؽِِ٤ح ػِ ٠ـِ ٛاُؼ٘٤ح أُ٘اٌة ،كبٕ اُفِ ٛؿ٤ه أُ٘اٌة  ٌٖٔ٣إٔ ٣وَِ ٖٓ اٌُصاكح اُثٌر٤ه٣ح
اُلؼِ٤ح ك ٢اُؼ٘٤ح.
 4-6-4األوساط انًستخذيح :
ذرٞكه االٌٝا ٚاُعاٛىج ٣ٝرْ ذؽ٤ٙهٛا ؼٍة انِاقاخ اُّهًح إُّٔ٘ؼح ٣ ٌُٖٝعة اُرؤًك
ٖٓ أُٞاق ٝأُـم٣اخ أُٞظٞقج كٜ٤ا ٓٔاشِح ُٔا ٣رْ ػه٘ ٚأقٗا.ٙ
انىسظ انضسعٍ ):Plate count agar (tryptone glucose yeast agar
أ-
ٛما اُ ٌٖٔ٣ ٌٛٞاٌرفكآُ ٚلؽٓ ػ ّك اُثٌره٣ا اُٜٞائ٤ح تطه٣وح ٔة األٚثام ٚٝه٣وح اُّ٘ه
ػِ ٠اُطثنٍ٣ٝ ،رفكّ ػِٗ ٠طام ٝاٌغ ٝنتٔا ٣ؼط ٢ػكقاً أهَ ٖٓ NWRI ٝ R2A ٌٛٝ
٣ٝ .agarعة إٔ ٍ٣رفكّ اُ ٌٛٞاُعاف ػ٘كٓا ٓ ٌٕٞ٣رٞكه ذعان٣ا ً ًٝمُي  ٌٖٔ٣ذؽ٤ٙهٖٓ ٙ
أُٞاق األذ٤ح:
Tryptone
5.0 g
Yeast extract
2.5 g
Glucose
1.0 g
Agar
15.0 g
Reagent-grade water
1L
٣ٝعة ٘ث ٛاٍ  pHاُ 1,7+2 ٠تؼك اُرؼو ْ٤تعٜاو اُرؼؤُ ْ٤كج 12قه٤وح ٝتكنظح ؼهانج
.ّº171
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انىسظ انضسعٍ  ٌٖٔ٣ :m-HPC agarاٌرفكآ ٚك ٢كؽٓ ػ ّك اُثٌره٣ا اٌُِ٤ح
ب-
اُٜٞائ٤ح ك ٢أُ٤ا ٙلاخ أٍُر٣ٞاخ أُ٘فلٙح ُِٔـم٣اخٓ .صَ ٓ٤ا ٙاُّهبٛٝ .ما اُ ٌٛٞاُىنػ٢
ٍ٣رفكّ ُطه٣وح اُرهِ٤ػ اُـّائ ٢كو٣ .ٛرٞكه اُ ٌٛٞاُعاف ذعان٣ا ً ًٝمُي  ٌٖٔ٣ذؽ٤ٙهٖٓ ٙ
أُٞاق األذ٤ح:
20.0 g
25.0 g
10.0 ml
15.0 g
1L

Peptone
Gelatin
Glycerol
Agar
Reagent-grade water

ػ٘ك ذؽ٤ٙه اُ ٖٓ ٌٛٞأُٞاق األٌاٌ٤ح ٣رْ ٘ث ٛاٍ  pHاُ 2,7 ٠تٞاٌطح .NaOH ٖٓ N1
٣ٝرْ ذٍف٘٤ح تثطئ ُأللاتح اٌُِ٤حٙ٣ .اف اٍ  grycerolشْ ٣ؼوْ تكنظح ُٔ ّº171كج  2قهائن.
األٌٝا ٚاُرعان٣ح ٣عة إ الذؽراض اُ٘ ٠ث ٛاٍ . pHاُؤ٤ح اُؽآ٤ٙح اُٜ٘ائ٤ح ٣ pHعة إٔ
ذٌ.1,7+2,1 ٕٞ
انىسظ انضسعٍ ٍ٣ :R2Aرفكّ ٛما اُ ٌٛٞاُىنػ ٢كٚ ٢ه٣وح ٔة األٚثام ٝ
خ-
ٚه٣وح اُّ٘ه ػِ ٠اُطثن ٚٝه٣وح اُرهِ٤ػ اُـّائٝ .٢إ أُـم٣اخ اُوِِ٤ح كّٞ ٚ ٚ٤نخ
ُإلٌرفكاّ ٓغ ٓ٤ا ٙاُّهب أُؼاُعح ُٔهاهثح اإلذعاٛاخ ك ٢اٗراض ٓ٤ا ٙاُّهبُٜ ٌٖٔ٣ٝ .ما
اُُٝ ٌٛٞلرهج اُؽٙاٗح اُطِ٣ٞح إٔ ٣ؽ ٍّٖ ٖٓ اٌرهظاع اُثٌره٣ا أُعٜكج ٝأُرؽِٔح ٌُِِٞن.ٖ٣
ٝهك ٘٣رط ػِٛ ٠ما اُ ٌٛٞأػكاق أًصه ٖٓ اُثٌره٣ا اُر ٢ذظٜه ػِ ٠األٌٝا ٚاألـهٌٖٔ٣ٝ .ٟ
ذؽ٤ٙه ٖٓ ٙأُٞاق األذ٤ح:
0.5 g
0.5 g
0.5 g
0.5 g
0.5 g
0.3 g
0.05 g
0.3 g
15.0 g
1L

Yeast extract
Proteose peptone No. 3 or polypeptone
Casamino acids
Glucose
Soluble starch
)Dipotassium hydrogen phosphate (K2HPO4
)Magnesium sulfate heptahydrate (MgSO4 _ 7H2O
Sodium pyruvate
Agar
Reagent-grade water
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ٝػ٘ك ذؽ٤ٙه اُ ٖٓ ٌٛٞأُٞاق أػال٣ ٙرْ ٘ث ٛاٍ  pHاُ 2,7 ٠تٞاٌطح  K2HPO4أٝ
 KH2HPO4إُِثح ٝلُي هثَ ا٘اكح اً٥انٍ٣ٝ .فٖ إللاتح اً٥ان شْ ٣ؼوْ تكنظح ّº171
ُٔكج  12قه٤وح .األٌٝا ٚاُرعان٣ح ٣عة إ الذؽراض اُ٘ ٠ث ٛاٍ  pHتؼك اُرؼو .ْ٤اُؤ٤ح
اُٜ٘ائ٤ح ُِؽآ٤ٙح ٣عة إ ذٌ.1,7+2,7 ٕٞ

 5-6-4انسضٍ:
٣رْ ؼ ٖٙاألٚثام أُىنٝػح تاالٌٝا ٚاُىنػ٤ح اٍُاتوح ًٔا :٢ِ٣
٣ plate count agar (PCA) ٌٛٝ -1ؽ ٖٙتكنظح ُٔ ّº92كج ٌ9+48اػاخ.
٣ m-HPC ٌٛٝ -7ؽ ٖٙتكنظح ُٔ ّº92كج ٌ9+48اػاخ.
٣ R2A ٌٛٝ -9ؽ ٖٙتكنظح ُٔ ّº78-71كج 2-2أ٣اّ.
ـالٍ اُؽ٣ ٖٙعة أُؽاكظح ػِ ٠اُهٞٚتح قاـَ اُؽا٘٘ح ٝلُي ألٕ أٚثام اً٥ان ٣عة إٔ
الذلوك أًصه ٖٓ ٝ ٖٓ %12وٜٗاٛٝ ،م ٙاُهٞٚتح ٜٓٔح ـأحً ػ٘ك اٌرفكاّ كرهاخ اُؽٖٙ
اُطِ٣ٞح.
٘ٝ ٌٖٔ٣غ اٗاء كٓ ٚ٤اء ك ٢اُعىء اٍُلُِِ ٢ؽا٘٘ح٣ ٌُٖٝ ،عة إٔ ذٌ ٕٞاُعكنإ اُكاـِ٤ح
ٝنكٞف اُؽا٘٘ح لاخ ظٞقج ػاُ٤ح ٓوآٝح ُِٕكأ أ ٖٓ ٝاألُٔ٘ ّٞ٤أٓ ٝطِ ٢تؤًاٌ٤ك األُّٔ٘ٞ٤
ٝاُر ٢الذٕكأ ٝالذرؤًٍك .أٓا ك ٢ؼاُح ػكّ آٌاٗ٤ح ذه٤ٚة اُؽا٘٘ح ٘ٝ ٌٖٔ٣غ األٚثام ك٢
أً٤اي تالٌر٤ٌ٤ح ٝاواُح اُٜٞاء هكن أٍُرطاع هثَ ؿِوٜا.
 6-6-4عذ األطثاق وتسدُم انُتائح:
أ-عذ األطثاق نطشَمتٍ انصة وانُشش٣ :رْ ػ ّك ظٔ٤غ أٍُرؼٔهاخ ػِ ٠اُطثن أُفران تؤٌهع
ٝهد تؼك ٓكج اُؽ .ٖٙالا ًإ التك ٖٓ ذؤظ َ٤اُؼ ّك ٓئهراً٣ ،رْ ؼلع األٚثام ك ٢اُصالظح ُٔكج ال
ذى٣ك ػٖ ٌ 74اػح ،ػِ ٠إٔ الذٌ ٕٞنٝذ ٖ٤تاُؼَٔ٣ .رْ ذٍعٗ َ٤رائط ٚثن اٍُ٤طهج control
ػِ ٠اُروه٣ه اُفاْ ٌَُ اُؼ٘٤اخ.
ذؼك أٍُرؼٔهاخ ٣ك٣ٝا ً تبٌرفكاّ ظٜاو  Quebec colony counterأٓ ٝاٌ٣اكوح تاُرٌث٤ه،
ًٝمُي ٣رٞكه ظٜاو ػ ّك األٚثام األٝذٓٞاذٝ automatic plate-counting ٢ٌ٤اُمٍ٣ ١رفكّ
تهٗآط اُؽاٌٞب ُوهاءج اُطثن ٝاػطاء اُ٘رائط ٌٖٔ٣ .هث ٍٞاُؼ ّك األٝذٓٞاذ ٢ٌ٤ػ٘ك اظهاء ذوْ٤٤
ٓغ ٚه٣وح اُؼ ّك اُ٤كٓٝ ١ٝوانٗح اُ٘رائط أُؽٍٞتح.
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ذؼ ّك األٚثام اُر ٢ذؼط 91 ٖٓ ٢آٍُ 911 ٠رؼٔهج ٌَُ ٚثنٝ .اُٜكف  ٞٛإٔ ٘ٛاى ػِ٠
األهَ ذفل٤ق ٝاؼك ٣ؼطٛ ٢ما اُؼكق ٖٓ أٍُرؼٔهاخ ،تبٌرص٘اء ٓا ٓ ٞٛث ٖ٤أقٗا.ٙ
ػاقج الٍ٣رفكّ ؼعْ ػ٘٤ح أًصه ٖٓ ٓٝ .َٓ 7,1غ لُي ،ػ٘كٓا  ٌٕٞ٣اُؼكق اإلظٔاُ٢
ٍُِٔرؼٔهاخ اُ٘آ٤ح ٖٓ  َٓ 7,1أهَ ٖٓ ٍٓ 91رؼٔهج ،ذٍعَّ اُ٘ر٤عح أُوهإجٓٝ .غ ٛما
اإلٌرص٘اء ،اػرٔك كو ٛػِ ٠األٚثام اُرُ ٢كٜ٣ا  91آٍُ 911 ٠رؼٔهج ك ٢اُطثن.
٣ٝرْ ؼٍاب اُؼكق اُثٌر٤هِ٤ِِٓ ٌَُ ١ره تٞاٌطح أُؼاقُح اُراُ٤ح:
اُؼكق اٌُُِِ ٢ثٌره٣ا  = CFU/ mlػكق أٍُرؼٔهاخ أُؽٍٞتح
اُؽعْ اُلؼُِِ ٢ؼ٘٤ح أُلؽٔٞح َٓ
الا ُْ ٘ٛ ٌٖ٣اى ٚثن ٣ؽ 91 ١ٞآٍُ 911 ٠رؼٔهج٘ٛٝ ،اُي ٚثن أ ٝأًصه ٣ؽر ١ٞػِ ٠أًصه
ٖٓ ٍٓ 911رؼٔهج٣ ،رْ ػ ّك اُطثن ل ٝاُؼكق األههب آٍُ 911 ٠رؼٔهج٣ٝ .رْ اُؽٍاب ٝاُؼ ّك
ػِ ٠اُ٘ؽ ٞاُٞانق أػالٝ ٙذٍعَ .CFU/ ml
الا ًاٗد ظٔ٤غ أٚثام اُرفاك٤ق ُِؼ٘٤ح ال ٞ٣ظك تٜا ٍٓرؼٔهاخ٣ ،رْ ذٍع َ٤اُؼكق أهَ ٖٓ ٝاؼك
(˃ٓ )1وٍٓٞا ً ػِ ٠أًثه ؼعْ ٍٓرفكّ ُِؼ٘٤ح .ػٌِ ٠ث َ٤أُصاٍ ،الا ُْ ذٍ٘ٔٓ ٞرؼٔهاخ ٖٓ
ؼعْ اُؼ٘٤ح ٍ٣ ،َٓ 1,11عَ اُؼكق أهَ ٖٓ )111˃( 111ـِ٤ح ٌٓ ّٗٞح ٍُٔرؼٔهج .َٓ /
الا ًإ ػكق أٍُرؼٔهاخ ٌَُ ٚثن ٣رعاٝو  ،911ال ذٍعَ اُ٘رائط تؤٜٗا "ؿ٤ه هاتِح ُِؼك" .كبلا
ًاٗد أهَ ٖٓ ٍٓ 11رؼٔهاخ  ،7ٌْ/ػ ّك أٍُرؼٔهاخ كٓ 19 ٢هتغ (ٖٓ ػكاق أٍُرؼٔهج)
تٞظٞق ذٞو٣غ ٓٔصَ ٍُِٔرؼٔهاخً .مُي  ٌٖٔ٣ذؽك٣ك ٌثؼح ٓهتؼاخ ٓرراُ٤ح أكو٤ا ً ػثه اُطثن
ٌٝرح ٓهتؼاخ ٓرراُ٤ح ػٔٞق٣ا ً٘٣ٝ ،ثـ ٢اُؽهْ ػِ ٠ػكّ ؼٍاب ٓهتغ أًصه ٖٓ ٓهج ٝاؼكج.
٣رْ ؼٍاب أٍُرؼٔهاخ أُوكنج ٌَُ ٚثن ػِ ٠اُ٘ؽ ٞاُراُ:٢
ػ٘ك اٌرفكاّ ٚثن ( 7ٌْ62أٍُاؼح اُ٘ٔٞلظ٤ح ُألٚثام اُىظاظ٤ح) ذٙهب ػكق أٍُرؼٔهاخ
أُؽٍٞتح كٔٓ 7ٌْ 19 ٢صَ ك ٢ـٍٔح .أٓا ػ٘ك اٌرفكاّ ٚثن ( 7ٌْ22أٍُاؼح اُ٘ٔٞلظ٤ح
ُألٚثام اُثالٌر٤ٌ٤ح) ذٙهب ٓعٔٞع ػكق أٍُرؼٔهاخ ٍٔٓ 7ٌْ 13صَ ك ٢شالشح.
7

ػ٘ك ٝظٞق أًصه ٖٓ ٍٓ 11رؼٔهاخ ٌَُ ٌْ 7ذؼك أنتؼح ٓهتؼاخ ٓٔصِح ٣ٝئـم أُؼكٍ ٌَُ ٌْ
ٙ٣ٝهب ك ٢ػآَ ٓ٘اٌة (ُ 22ألٚثام اُثالٌر٤ٌ٤ح لاخ اإلٌرفكاّ ُٔهج ٝاؼكج ُ 62ٝألٚثام
اُىظاظ٤ح) ٝلُي ُروك٣ه أٍُرؼٔهاخ ٌَُ ٚثن .الؼع إ اُوطه األٌٔ ٖٓ ٌَُ ٢األٚثام
اُثالٌر٤ٌ٤ح ٝاُىظاظ٤ح ُ ،ِْٓ111 ٞٛمُي كبٕ اُوطه اُكاـُِِ ٢طثن اُىظاظ ٢أههب ٓإٌٞ٣
7
َُُ ،ِْٓ31مُي كبٗ ٚػ٘ك ػ ّك اُثٌره٣ا ك ٢األٚثام أُىقؼٔح أًصه ٖٓ ٍٓ 111رؼٔهج ٌَُ ٌْ
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ذٍعَ اُ٘رائط <ٓ 6211وٍٓٞح ػِ ٠أٔـه ؼعْ ػ٘٤ح ُألٚثام اُىظاظ٤ح ٓ 2211< ٝوٍٓٞح
ػِ ٠أٔـه ؼعْ ػ٘٤ح ُألٚثام اُثالٌر٤ٌ٤ح ٝذٌرة اُ٘ر٤عح (.)estimated CFU/ml
الا ًإ اُ٘ٔٓ ٞله ٚك ٢االٚثام ،ذٍعَ تؤٜٗا ".)Spr.( "spreaders
ػ٘كٓا ذٌ ٕٞاالٚثام ؿ٤ه هاتِح ُِؼ ّك تٍثة كوكإ اُرفل٤قٝ ،اُؽاقز اُؼه٘ٝ ،٢اُرِٞز ،أٝ
أٚثام اٍُ٤طهج  controlذّ٤ه اُ ٠إٔ األٌٝا ٚاُىنػ٤ح أ ٝؿ٤هٛا ِٓٞشح٣ ،رْ اإلتالؽ ػٜ٘ا
ًؽٞاقز ٓفرثه٣ح ".)LA("laboratory accident
ب .طشَمح انتششُر انغشائٍ :ػ ّك أٍُرؼٔهاخ ػِٝ ٠نهح اُرهِ٤ػ تبٌرفكاّ أُعٜه أٌُثه
ٖٓ  11آُ12 ٠هج٣ .ل ّ
٘ٝ َٙغ اُطثن تٌَّ ٓائَ تىا٣ٝح  42قنظح ػٌِ ٠طػ أُعٜه
٘ٝثٕٓ ٛكن اُٞٙء ػٔٞق٣ا ً ػِ ٠أٍُرؼٔهاخً .صاكح أٍُرؼٔهاخ أُصاُ٤ح ٌَُ ٚثن ٖٓ ٞٛ
ٍٓ 711-71رؼٔهج .ك ٢ؼاُح إٔ ذٌ ٕٞأٍُرؼٔهاخ ٔـ٤هج ٝؿ٤ه ٓىقؼٔح  ٌٖٔ٣هث ٍٞؼكٝق
أػٍِٓ 711 ٖٓ ٠رؼٔهج.
ذؼك ًَ أٍُرؼٔهاخ ػِٝ ٠نهح اُرهِ٤ػ ػ٘كٓا ذٌٍٓ 7≥ ٕٞرؼٔهج ٌَُ ٓهتغ .أٓا ك ٢ؼاُح -9
ٍٓ11رؼٔهج ٌَُ ٓهتغ ٣رْ ػ ّك ٓ 11هتؼاخ ٣ٝؽٍة أُؼكٍ ٌَُ ٓهتغٝ .ك ٢ؼاُح 71-11
ٍٓرؼٔهج ٌَُ ٓهتغ ذؽٍة ـٍٔح ٓهتؼاخ ٣ٝؽٍة أُؼكٍ ٌَُ ٓهتغ .شْ ٙ٣هب أُؼكٍ ٌَُ
ٓهتغ ك٣ٝ 111 ٢وٍْ ػِ ٠ؼعْ اُؼ٘٤ح ُِؽٕ ٍٞػٍِٓ ٠رؼٔهج .)colony/ml( َٓ /
ك ٢ؼاُح أًصه ٖٓ ٍٓ 71رؼٔهج ك ٢أُهتغ ذٍعَ اُ٘ر٤عح <ٓ 7111وٍٓٞح ػِ ٠ؼعْ اُؼ٘٤ح
ٝذٍعَ اُ٘ر٤عح ٍ٣ estimated CFUرفكّ اُؽٍاب اُروك٣ه ١كو ٛػ٘كٓا ذٌ ٕٞأٍُرؼٔهاخ
ٓٞوػح ٘ٓٝلِٕح تكّٗ ٕٝه.
طشَمح انسساب وتمشَش انعذٍ٣ :رفكّ ٕٓطِػ "ٝؼكج ٌٓٗٞح ٍُِٔرؼٔهج" (ُٔٞ )CFUق
اُؼ ّك ُِطه٣وح أٍُرفكٓحُ .مُي ذوكّ ظٔ٤غ اُروان٣ه تٔٞق ً colony forming unitمُي
٣رْ ذٍع َ٤اُطه٣وح أٍُرفكٓح ٝ ،قنظح ؼهانج اُؽٝ ،ٖٙاُ ٌٛٞاُىنػ ٢أٍُرفكّ ك٢
اُروه٣هٓ .صاٍ :
CFU/mL, pour plate method, 35°C/48 h, plate count agar
ُؽٍاب اُؼكق اٌُُِِ ٢ثٌره٣ا ٓفرِلح اُرـم٣ح  CFU/mlتطه٣وح ٔةّ األٚثام ٚٝه٣وح اُّ٘ه
ٚٝه٣وح اُرهِ٤ػ اُـّائ٣ ،٢وٍْ اُؼكق أٌٍُُِِ ٢رؼٔهاخ أ ٝأُؼكٍ ٌَُ ٚثن ( ك ٢ؼاُح ونع
أٚثام ٌٓهنج ُ٘لً اُرفل٤ق) ػِ ٠ؼعْ اُؼ٘٤ح.
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ذع٘ة ـِن اُكهح اُ٤ٔٛٞح ػ٘ك ؼٍاب اُٞؼكج أٌُٗٞح ٍُِٔرؼٔهج ٝ CFUلُي تروه٣ة اُؼكق
ؼ٤س ألا ًإ ا٥ؼاق ٣ 3ٝ 8،2،6،2رْ نكغ نهْ اُؼّهاخٝ .اٌرفكّ إُله ك ٢ؼاُح ا٥ؼاق
أهَ ٖٓ .2
يثال :ػ٘ك ؼٍاب ٣ 147رْ ذٍع َ٤اُ٘ر٤عح ٝ ،141ػ٘ك اُؼك ٣ 122رْ ذٍعِٜ٤ا ٌُٖٝ . 161
ذٍعَ نهْ  92ك ٢ؼاُح اُؼك .92
 7-6-4أختُاس طشَمح انفسص:
٘ٛٝاُي ػكج ٚهم ُو٤اي اُؼكق اٌُِ ٢اُؽُِ ٢ثٌره٣ا اُٜٞائ٤ح-:
أ -طشَمح صة األطثاق Pour plate method
ٚ ٢ٛٝه٣وح تٍ٤طح األقاء  ٌٖٔ٣إٔ ذٍرٞػة ًٔ٤اخ ٖٓ اُؼ٘٤ح أ ٝذفاك٤ق اُؼ٘٤ح ذرهاٝغ ٖٓ
 1,1اُ .َٓ 7,1 ٠أٍُرؼٔهاخ اُ٘آ٤ح ٔـ٤هج ٍٗث٤ا ً ٓٔا ٣وَِ ٖٓ اُر٘اكً كٔ٤ا تٜ٘٤ا ٓوانٗح ٓغ
أٍُرؼٔهاخ اُ٘آ٤ح ػٌِ ٠طػ اُٗ ٖٓٝ . ٌٛٞاؼ٤ح أـه ،ٟكبٕ أٍُرؼٔهاخ أُـٔٞنج ؿاُثا ً
ٓاذٌ ٕٞأتطؤ تإُ٘ٔ٣ٝ ٞؼة ٗوِٜاٝ .التك ٖٓ اٌرفكاّ ؼٔاّ ٓائُِ ٢ؽلاظ ػِ ٠قنظح ؼهانج
اً٥ان أُالئٔح هثَ ٔثّ ٚك ٢األٚثام.
انًُزخح وتسضُش انعُُاخ :ناظغ اُلوهج 9-4
أختُاس انتخفُف انًُاسة :ألا أٌٖٓ ٣رْ اـر٤ان اُرفل٤ق أُ٘اٌة اػرٔاقاً ػِ ٠أُؼِٓٞاخ
اُران٣ف٤ح ُِؼ٘٤ح ٖٓ ٗلً أُٞهغ .أ٣ ٝرْ اـر٤ان ذفاك٤ق ٓٔا ذؼط ٢ػِ ٠األهَ ٚثن ٝاؼك
٣ؽر ١ٞػِٝ911-91 ٠ؼكج ٌٓٗٞح ٍُٔرؼٔهج (( )CFUالؼع اٌَُّ  .)1-4ألؿِة ػ٘٤اخ
7ٓ٤ا ٙاُّهب ٣رْ ٔة  ٖٓ َٓ1,1ٝ َٓ1اُؼ٘٤ح ٓثاِهجً تك ٕٝذفل٤ق ٖٓ َٓ1ٝ ،اُرفل٤ق11
ٓٔا ٣ؼطٗ ٢رائط هاتِح ُِؼك ٝاُوهاءج.
ذع٘ة ذؽ٤ٙه اُرفاك٤ق ٔٝةّ األٚثام ذؽد أِؼح أًُّ أُثاِهجٝ .ذٍرفكّ ٓأاخ
ٓؼؤح ٌَُ ػِٔ٤اخ اُ٘وَ ٖٓ ٗلً اُؽا٣ٝحٓ ،أح ٌَُ ذفل٤ق .ألا ذِٞشد أُأح هثَ اذٔاّ
ػِٔ٤ح اُ٘وَ٣ ،رْ اتكاُٜا تٔأح ٓؼؤحُ٘ٔٝ .غ ؼكٝز ذِٞز ػ٘ك ػِٔ٤ح ٗوَ أُأح أُؼؤح ٖٓ
اُؽا٣ٝح اُفأح تؽلع أُأاخ ،الذككغ ٚانف أُأح توٞج اُ ٠هؼه اُؽا٣ٝح ٝال ذالًٓ
كٛٞح ٝػ٘ن ه٘اٗ ٢اُعٔغ أ ٝأٗات٤ة اُرفل٤قٝ .ال ذـٔه أُأح أًصه ٖٓ  ٌْ9-7ذؽد ٌطػ
اُؼ٘٤ح أ ٝاُرفل٤ق.
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ّ ٣
ٕة  1,1اُ ٖٓ َٓ 7,1 ٠اُؼ٘٤ح أ ٝاُرفل٤ق كٚ ٢ثن تره٣ٝ ١رْ ٍٓي أُأح تىا٣ٝح ،º42
ٓغ ٓالٍٓح ٚانف أُأح اُ ٠هؼه اُطثن أ ٝاٍُطػ اُكاـُِ ٢ؼ٘ن أٗثٞب اُرفل٤ق٣ٝ .رْ كرػ
ؿطاء اُطثن تٍٔاؼح ذٌل ٢ألقـاٍ ٚهف أُأح كو.ٛ

ٌَِ ( )1-4ذؽ٤ٙه اُرفاك٤ق
٣رْ اٌرفكاّ ٌٍِِح اُرفاك٤ق ػ٘ك ذؽ٤ٙه ذفاك٤ق ُِؼ٘٤ح أهَ ٖٓ ً .َٓ1,1مُي كبٗ ٚػٖ كؽٓ
ٗٔالض ٓ٤ا ٙإُهف إُؽ ٢أ ٝأُ٤ا ٙلاخ اُؼٌانج اُؼاُ٤ح ٣عة ذؽ٤ٙه ٌٍِِح ذفاك٤ق ٖٓ
اُؼ٘٤ح ٝال٣عٞو اٌرفكاّ  ٖٓ َٓ1,1اُؼ٘٤ح ٓثاِهج ٔٝثّٜا ك ٢اُطثن٘٣ٝ .ثـ ٢إٔ الذرعاٝو
أُكج ػٖ  71قه٤وح ت ٖ٤ذؽ٤ٙه أ ٍٝذفل٤ق أُ ٠ةّ اُ ٌٛٞك ٢آـه ٚثن.
ٝتؼك ٔةّ اُرفاك٤ق أُ٘اٌثح ك ٢األٚثام ٣لرػ ؿطاء اُطثن تؽمن ٓٔا ٍٔ٣ػ تٕةّ اً٥ان
كو٣ٝ ٛرْ ا٘اكح  ٖٓ َٓ17-11اُ ٌٛٞأُـم ١اُمائة ٝأُؽلٞظ تكنظح ُٔ( ّº46-44كج
الذرعاٝو ٌ9اػاخ) ٣ٝرْ ٓعاٍٗح آُ ٌٛٞغ اُؼ٘٤ح ٝلُي ترؽه٣ي اُطثن تٌَّ قائه ١اُ٠
اُٝ ٖ٤ٔ٤اُ ٠اٍُ٤ان .ذع٘ة ٌٌة اُ ٌٛٞـانض ؼاكاخ اُطثنٝ .ػ٘ك ٔةّ اً٥ان أُؽلٞظ ك٢
ؼٔاّ ٓائِ٣ ،٢ق اٍُطػ اُفانظُ ٢و٘٘٤ح اً٥ان تّٔ٘لح ٗظ٤لح ٝ towelذع٘ة ذوط٤ه أُاء
ػِٙ٘ٓ ٠كج اُؼَٔ .bench
ٝذرهى األٚثام أُِوؽح ؼر٣ ٠رِٕة اً٥ان (ُٔكج 11قهائن) ٝتؼكٛا ٣رْ ؼ ٖٙاألٚثام
أُِوؽح تٌَّ ٓوِٞب ك ٢اُؽا٘٘ح تكنظح ؼهانج  ّº92ػِ ٠إٔ الذى٣ك ػٖ أنتغ أٚثام
ػٔٞق٣ح كٞم تؼٜٙا.
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٣رْ اُرؽون ٖٓ ذؼو ْ٤األٌٝا ٚاُىنػ٤ح ٓٝؽِ ٍٞاُرفل٤ق  blankتٕةّ ٚثن ٌ٤طهج control
ٌَُ ٓعٔٞػح ػ٘٤اخ٣ٝ .رْ ذؽ٤ٙه أٚثام ٌ٤طهج أـهُ ٟرؽك٣ك اُرِٞز ٖٓ األٚثام أٝ
أُأاخ أٞٛ ٝاء اُـهكح.
انسضٍ :ناظغ كوهج 2-6-4
عذ األطثاق وتسدُم انُتائح :ناظغ كوهج 6-6-4
ب -طشَمح انُشش عهً انطثك Spread plate method
إ ٚه٣وح اُّ٘ه ػِ ٠اُطثن الذٍثة ٔكٓح ؼهان٣ح ُِثٌره٣اٝ ،ظٔ٤غ أٍُرؼٔهاخ ذٌ ٕٞػِ٠
ٌطػ اً٥ان ٓٔا ٍٔ٣ػ ُِٔؽَِ ذٔ٤٤ىٛا تٍُٜٞح ػٖ اُلواػاخ ٝاُعٍٔ٤اخ األـه ٟك ٢اً٥ان
ٝنإ٣ح األـرالف أُٞنكُٞٞظٍُِٔ ٢رؼٔهاخً .مُي ٗ ٌٖٔ٣وَ أٍُرؼٔهاخ تٍهػح ٝذٔ٤٤ىٛا
ٓٞنكُٞٞظ٤ا ً ٓٝوانٗرٜا ٓغ ٔلاخ أٍُرؼٔهاخ أُّ٘ٞنجٛ ٌُٖ .م ٙاُطه٣وح ذورٕه ػِ ٠ؼعْ
ٔـ٤ه ٖٓ اُؼ٘٤ح أٝاُرفل٤ق اُر ٌٖٔ٣ ٢آرٕأٜا ٖٓ هثَ اً٥ان  1.1 ٢ٛٝاُ،َٓ 1.2 ٠
اػرٔاقاً ػِ ٠قنظح ذعل٤ق اُ.ٌٛٞ
انًُزخح وتسضُش انعُُاخ :ناظغ اُلوهج 9-4
تخفُف انعُُح :ناظغ ٚه٣وح ٔةّ األٚثام 2-6-4أ ٝاٌَُّ (.)1-4
األوساط انًستخذيح ٌٖٔ٣ :اٌرفكاّ  Plate count agar ٌٛٝأٝ R2A ٌٛٝ ٝػ٘ك اٌرفكاّ
ُِٝ R2A ٌٛٝؽٕ ٍٞػِ ٠أكٗ َٙرائط ذؽ ٖٙاألٚثام أُِوؽح تكنظح ؼهانج ُٔ ّº78كج
 2-2أ٣اّ .ناظغ كوهج .4-4-4
تسضُش األطثاق٣ :رْ ٔةّ  ٖٓ َٓ12اُ ٌٛٞأٍُرفكّ كٚ ٢ثن ترهٓ ١ؼوْ  ِْٓ12*111أٝ
٣ٝ ِْٓ12*31رهى اُ ٠إٔ ٣رِٕة اً٥ان .ذٍرفكّ األٚثام ٓثاِهجً تؼك اُرعل٤ق أ٣ ٝرْ ؼلظٜا
ك ً٤ً ٢تالٌرٓ ٢ٌ٤ؽٌْ قاـَ شالظح تكنظح ؼهانج ُٔ ّº8-7كج اٌثٞػ .ٖ٤ك ٢ؼاُح ذعل٤ق
األٚثام ٝاٌرفكآٜا كٗ ٢لً اُ٣ ،ّٞ٤رْ ٔة  ٌٛٝ ٖٓ َٓ72اً٥ان كٚ ٢ثن ترهٝ ١ذعلق
ك Laminar flow hood ٢تكنظح ؼهانج اُـهكح (ٓ )ّº76-74غ ؿِن اُـطاء ُِؽٍٕٞ
ػِ ٠كوكإ اُٞوٕ أُطِٞب ( 9-7ؿْ).
طشَمح انعًم:
ذؽ٤ٙه اُرفاك٤ق ناظغ ٚه٣وح ٔةّ األٚثام ٌَِ (.)1-4
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٣رْ ذِو٤ػ األٚثام أُعللح ٍٓثوا ً تؽعْ  1,1أ ٖٓ َٓ1,2 ٝاُؼ٘٤ح تبٌرفكاّ ٓأح ٓؼؤح ،ؼ٤س
٣رْ ٔةّ اُؼ٘٤ح ػٌِ ٠طػ ٚثن اً٥ان أُعلق شْ ذٍرفكّ ػٕا وظاظ٤ح ػِ ٌَِ ٠ؼهف L
( ٌٖٔ٣اٌرفكاّ ػٕا تالٌر٤ٌ٤ح ٗٞع اإلٌرؼٔاٍ اُٞاؼك) ُّ٘ه اُؼ٘٤ح ػٌِ ٠طػ اً٥ان تؽهًح
قائه٣ح ٣ٝ .رهى اُطثن ؼر٣ ٠رْ آرٕاْ اُؼ٘٤ح تاٌُآَ ٖٓ هثَ اً٥ان ،شْ ٣رْ ؼٜ٘ٙا تٌَّ
ٓوِٞب ك ٢اُؽا٘٘ح .Incubator
انسضٍ :ناظغ كوهج 2-6-4
عذ وتسدُم انُتائح :ناظغ كوهج 6-6-4
خ -طشَمح انتششُر انغشائٍ membrane filter method
ذٍٔػ ٛم ٙاُطه٣وح تبـرثان ًٔ٤اخ ًث٤هج ٖٓ أُ٤ا ٙأُ٘فلٙح اُؼٌانج ٢ٛٝ ،اُطه٣وح أُلِٙح
ُِٔ٤ا٘ٓ ٙفلٙح اُؼكق اُثٌر٤ه 1 ٖٓ( ١اُٝ 11 ٠ؼكج ٌٓٗٞح ٍٓرؼٔهج ٌَُ ٛٝ )َٓ1م ٙاُطه٣وح
الذ٘رط ٔكٓح ؼهان٣ح ُِثٌره٣ا  ٌُٖٝذ٤ٙق ؼٍاب ًِلح أُهِػ اُـّائٝ .٢ذَّٔ اُؼٞ٤ب
األـهٓ ٟصَ ٔـه أٍُاؼح ُرطٞن  ٞٔٗٝأٍُرؼٔهاخٝ ،اُؽاظح ٌُِّق ػٖ أٍُرؼٔهاخ
تٞاٌطح اٗؼٌاي اُٞٙء ػِ ٠ـِل٤ح تٙ٤اء ألا ُْ ٣رْ اٌرفكاّ أُهِؽاخ أُِٗٞح أ ٝثـاخ
اُرثاٝ ،ٖ٣اؼرٔاُ٤ح ذؽط ْ٤اُفال٣ا تٍثة ٘ـ ٛاُرهِ٤ػ أُلهٝ ٚاُرـ٤هاخ أُؽرِٔح كٞٗ ٢ػ٤ح
اُلِره اُـّائ.٢
انًُزخح وتسضُش انعُُاخ :ناظغ اُلوهج 9-4
األوساط انضسعُح انًستخذيح ٌٖٔ٣ :اٌرفكاّ اُ ٌٛٞاُىنػ m-HPC ٢أ ٝاُR2A ٌٛٞ
ناظغ كوهج 4-6-4
تسضُش األطثاق :ذٞوع  ٖٓ َٓ2اُ ٌٛٞأٍُرفكّ  m-HPCأٝ R2A ٝأُؼوْ ك ٢أٚثام
تره ١تؽعْ ٣ٝ .ِْٓ3*21رهى اً٥ان ُ٤رِٕة تكنظح ؼهانج اُـهكح ٌٖٔ٣ٝ .ؼلع األٚثام
أُؽٙهج تٌَّ ٓوِٞب ك ٢ؼا٘٘ح أٚثام ٓ containerؽٌٔح اُـِن ك ٢اُصالظح تكنظح
ؼهانج ُٔ ّº8-7كج الذى٣ك ػٖ اٌثٞػ.ٖ٤
زدى انعُُح٣ :فرِق ؼعْ اُؼ٘٤ح أُهِػ ؼٍة ـٞأٜا٣ٝ ،فران أًثه ؼعْ ػ٘٤ح ٣ؼط-71 ٢
ٝ 711ؼكج ٌٓٗٞح ٍُٔرؼٔهج  CFUاُ ٠ؼعْ اُؼ٘٤ح أُهِػ.
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انطشَمح :تبٌرفكاّ ٓٙفح ٣هِػ اُؽعْ أُفران ٖٓ اُؼ٘٤ح تبٌرفكاّ ٝنم ذهِ٤ػ ٓؼوْ
ٝ ،ِْٓ42ؼعْ شوٞتٓ 42 ٚاٌ٣هٓٝره٣ٝ .ـٍَ هٔغ اُرهِ٤ػ شالز ٓهاخ ب ٖٓ َٓ91-71
ٓؽِ ٍٞاُرفل٤ق  dilution waterأُؼوْٝ .ك ٢ت٤وح ٓؼؤح ذئـم ٝنهح اُرهِ٤ػ تٞاٌطح ِٓوٛ
ٓؼوْ تاُِٜة ٝذ٘ٞغ ػِ ٌٛٝ ٠اً٥ان تطثن تره .١ذ٘ٞغ ٝنهح اُرهِ٤ػ تؽمن ٣ٝرْ ذؽهٌٜ٣ا
تٕٞنج قائه٣ح ٖٓ ظاٗة اُ ٠آـه ُٔ٘غ ذٌ ّ ٕٞاُلواػاخ أٌلِٜا.
انسضٍ :ناظغ كوهج 2-6-4
عذ وتسدُم انُتائح :ناظغ كوهج 6-6-4

 7-4تكتشَا انمىنىٌ انكهُح Total coliform
اٌرفكٓد تٌره٣ا اُو٘ٓ ُٕٞٞم كرهج ِ٣ٞٚح ًٔئِهاخ ػِٞٗ ٠ػ٤ح أُ٤ا ٙػِ ٠أٌاي كه٘٤ح إ
ٛم ٙاُثٌره٣ا ذؼ ُ٤تٕٞنج ٚث٤ؼ٤ح ك ٢أٓؼاء اُؽٞ٤اٗاخ لاخ اُكّ اُؽانٝ ،إ ٝظٞقٛا ك ٢أُاء
٤ّ٣ه اُٝ ٠ظٞق ذِٞز تهاو ١ؼك٣س .ػهكد ٛم ٙاُثٌره٣ا ذان٣ف٤ا ً ٖٓ ـالٍ هكنذٜا ػِ٠
ذفٔ٤ه اُالًرٞو  ٖٓ ً٤ُٝـالٍ ػِْ اُثٌرهُٞٞ٣ظٓ ٢ٛٝ ٢عٔٞػح ذرٌ ٖٓ ٕٞػكج أظ٘اي
ذ٘رٔ ٢اُ ٠ػائِح .Enterobacteriaceae
تٌره٣ا اُو ٢ٛ ُٕٞٞتٌره٣ا الٞٛائ٤ح اـر٤ان٣حٌ ،اُثح ُٕثـح ؿهاّ ،ؿ٤ه ٌٓٗٞح ٍُِثٞناخ،
تٌره٣ا ػٕ٣ٞح اٌَُّ ٓفٔهج ُالًرٞو ٓغ اٗراض ؿاو ٝؼآٗ تٞظٞق ٔثـح إُلهاء ٝلُي
ـالٍ ٌ48اػح ٝتكنظح .ّº92ذٍرفكّ ٚه٣وح األٗات٤ة اُرفٔه٣ح أُرؼكقج ٌُِّق ػٖ تٌره٣ا
اُو ُٕٞٞك٤ٓ ٢ا ٙاُّهب ُٝؼ ّك تٌره٣ا اُو ُٕٞٞك٤ٓ ٢ا ٙاُّهب ٝأُ٤ا ٙاُفاّٝ .ػ٘ك اٌرفكاّ
األٗات٤ة اُرفٔه٣ح أُرؼكقج كبٕ ًصاكح تٌره٣ا اُو ُٕٞٞذوكن تٞاٌطح ظك ٍٝاُؼكق األًصه اؼرٔاُ٤ح
ٝ .Most Propable Number (MPN) tableإ ٗرائط كؽٓ ٓ TCغ أُؼِٓٞاخ
اإل٘اك٤ح أٍُرؽِٕح ٖٓ أُٜ٘كٌٝ ٖ٤أٍُٞؼاخ إُؽ٤ح ذؼط ٢أك َٙذوُ ْ٤٤لاػِ٤ح ٓؼاُعح
أُ٤اٝ ٙاُ٘ٞػ٤ح إُؽ٤ح ُٕٔكن أُاء.
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 7-4أوالً :طشَمح األَاتُة انتخًشَح انًتعذدج نعذ انثكتشَا انمىنىَُح Total coliform
)(TC
 -1فسص اندىدج نًُاِ انششب
ػ٘ك ذؽِ٤ٓ َ٤ا ٙاُّهب ُث٤إ ظٞقذٜا ٣عة ذؽِ ٖٓ َٓ 111 َ٤أُ٤ا ٙتبٌرفكاّ ذو٘٤ح األٗات٤ة
اُرفٔه٣ح أُرؼكقج ٝذٌ ٕٞأٓا ٌٓ 11هناخ ٖٓ األٗات٤ة ًَ ٜٓ٘ا ٣ؽ َٓ 11 ١ٞأٌٓ2 ٝهناخ
ٖٓ األٗات٤ة ًَ ٜٓ٘ا ٣ؽ َٓ 71 ١ٞأ ٝأٗثٞب أ ٝه٘٘٤ح ٝاؼكج ذؽ ٖٓ َٓ 111 ١ٞاُؼ٘٤حً .مُي
كبٗ ٚػ٘ك كؽٓ ٓ٤ا ٙاُّهب تٜم ٙاُطه٣وح ٣عه ٟاُلؽٓ اُرؤً٤كُ ١عٔ٤غ األٗات٤ة اُر ٢ذظٜه
ٗٔٓ ٞغ أ ٝتكٝ ٕٝظٞق ؼآٗ أ ٝؿاو ًَ .اُؼ٘٤اخ اُر ٢ذظٜه ٗر٤عح ٓٞظثح ُلؽٓ TC
٣عة إٔ ٣رْ اظهاء كؽٓ  FCأُٜ E. coli ٝا.
إ اُٜكف ٖٓ اُلؽٓ اُهٝذُّ ٢٘٤ثٌح آكاقاخ ٓ٤ا ٙاُّهب  ٞٛذؽك٣ك ًلاءج ػِٔ٤اخ أُؼاُعح
ُٔؽطاخ ذ٘و٤ح ٓ٤ا ٙاُّهب ٌٝالٓح أٗظٔح اُرٞو٣غً ،مُي ٍ٣رفكّ ٛما اُلؽٓ ٌُِّق ػٖ
ٝظٞق اُرِٞز اُثهاو ١ألٗظٔح اُرٞو٣غ ٗر٤عح اُرٌٍهاخ كٜ٤اٝ .ك ٢تؼٗ اُؽاالخ هك ٣ؼىٟ
ٝظٞق تٌره٣ا اُو Total coliform ُٕٞٞك ٢أٗظٔح ذٞو٣غ ٓ٤ا ٙاُّهب ٗر٤عح اُ ٞٔٗ ٠تٌره٣ا
اُو ُٕٞٞأ ٝتواءٛا قاـَ األؿّ٤ح اُؽ٣ٞ٤ح اُثٌر٤ه٣ح  Biofilmك ٢األٗات٤ة اُهئ٤ٍ٤ح ً٤ُٝ
تٍثة كَّ ػِٔ٤اخ أُؼاُعح كٓ ٢ؽطاخ ذ٘و٤ح ٓ٤ا ٙاُّهب أ ٝإُٔكن أُائ ٢أ ٝاُرِٞز ٖٓ
ٕٓكن ـانظٝ .٢الٗ ٖٓ ٚإُؼة اُرٔ٤٤ى ت ٖ٤تٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُر ٢ذكـَ أٗظٔح اُرٞو٣غ ُِٔ٤اٙ
ٝتٌره٣ا اُو ُٕٞٞأُٞظٞقج تاُلؼَ قاـَ األؿّ٤ح اُؽ٣ٞ٤ح اُثٌر٤ه٣ح ُألٗات٤ة ٝاُهٝاٌة ُمُي
ٗلرهٖ إ ًَ اُثٌره٣ا اُو٤ُٗٞٞح  ٖٓ ٢ٛـانض أٗظٔح ذٞو٣غ أُ٤ا.ٙ
 -2فسص اندىدج نهًُاِ انخاو
ػ٘ك كؽٓ أ ٝذؽِ َ٤أُ٤ا ٙذؽوٖ ٌٍِِح ٖٓ األٗات٤ة ترفاك٤ق ػّه٣ح ٓ٘اٌثح ٖٓ ػ٘٤ح أُ٤اٙ
(ٓٙاػلاخ اٍ ٝ )َٓ 11لُي ػِ ٠أٌاي ًصاكح اُثٌره٣ا أُرٞهؼح .ذٍرفكّ ٚه٣وح األٗات٤ة
اُرفٔه٣ح أُرؼكقج ًلؽٓ أكرها٘ ٢أٓا اُلؽٓ اُرؤً٤ك ١كٍ٤رفكّ ًٍ٤طهج ٗٞػ٤ح quality
 controlػِ ٖٓ %11 ٠ػ٘٤اخ أُ٤ا ًَ ٙشالشح أِٜه.
تٌَّ ػاّ كبٕ اُٜكف ٖٓ ذؽِ َ٤أُ٤ا ٙاُفاّ  ٞٛذوك٣ه اٌُصاكح اُثٌر٤ه٣ح ٝذؽك٣ك ٕٓكن اُرِٞز
ٝكهٖ ٓؼا٤٣ه ظٞقج أُ٤ا ٙأ ٝذرثغ تواء اُثٌره٣اٝ .ذٍرفكّ ٚه٣وح األٗات٤ة اُرفٔه٣ح أُرؼكقج
ُِؽٕ ٍٞػِ ٠ه ْ٤اؼٕائ٤ح ٔؽ٤ؽح َُ ٝ MPNاُر ٢ذٔصَ ذوك٣ه ًصاكح اُثٌره٣ا اُو٤ُٗٞٞح.
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٣ٝعة كؽٓ ػكق ٖٓ ػ٘٤اخ أُ٤اُِ ٙؽٕ ٍٞػِٗ ٠رائط ٓٔصِح ُٔٞهغ أـم اُؼ٘٤اخٝ .تٌَّ ػاّ
كبٕ هٔ٤ح أُرُِ٘ ٌٛٞرائط ُؼكق ٖٓ اُؼ٘٤اخ ٌٞف ٣ؼط ٢هٔ٤ح أك َٙألٗ٣ ٚوَِ ذؤش٤ه اُرثآٖ ٖ٣
ػ٘٤ح اُ ٠أـه.ٟ
 -3عُُاخ أخشي
إٔ ٚه٣وح األٗات٤ة اُرفٔه٣ح أُرؼكقج هاتِح ُِرطث٤ن ػِ ٠أُ٤ا ٙأُاُؽح ٝأُِ٣ٞؽح ًٝمُي اُطٖ٤
ٝاُهٝاٌة ٝاُؽٔؤج .ظٔغ اُ٘ٔالض ٝاٌرفكاّ ه٘اٗ ٢ظٔغ اُؼ٘٤اخ ًٔا ٓ ٞٛمًٞن ٌاتواًً .مُي
تاٍُ٘ثح ألؼعاّ اُؼ٘٤اخ ٝأػكاق أٗات٤ة اُرفل٤ق.
ػ٘ك ذؽ٤ٙه اُؼ٘٤اخ إُِثح ِٝث ٚإُِثح ،ذٞوٕ اُؼ٘٤ح ٙ٣اف ٓؽِ ٍٞاُرفل٤ق ُِؽٍٕٞ
ػِ ٠ذفل٤ق  ، 1-11ػٌِ ٠ث َ٤أُصاٍ ٗٙغ  91ؿْ ٖٓ اُؼ٘٤ح ك ٢ـالٓ ٚؼوْ ٤ٙٗٝق
ٓ ٖٓ َٓ721ؽِ phosphate buffered ٍٞأُؼوْ أpepton dilution ٖٓ %1,1 ٝ
 waterشْ ٗٔىض ُٔكج  7-1قه٤وح تٍهػح  8111قٝنج/قه٤وح .ذؽٙه اُرفاك٤ق اُؼّه٣ح
أُ٘اٌثح ٖٓ اُط ٖ٤تؤٌهع ٝهد ٌٖٓٔ ُِؽ ّك ٖٓ نًٞق اُؼ٘٤ح.
1-2-4طشَمح األَاتُة انتخًشَح انًتعذدج نتسهُم Total coliform
أ -انعُُاخ ًٔ :samplesا ٓ٘ٞػ ك ٢كوهج .9-4
ذٍرفكّ األٌٝا ٚاُعاكح ألا أٌٖٓ لُي ٣ٝعة اُرؤًك ٖٓ أٌُٗٞاخ اال٤ُٝح ُِ ٌٛٞإٔ ذٌٕٞ
ٓرٞاكوح ٓغ ٌٓٗٞاخ اُ ٌٛٞأُث٘٤ح الؼوا ً ٌٖٔ٣ٝ .ذفى ٖ٣األٌٝا ٚاُرفٔه٣ح أُؽٙهج ك٢
أٗات٤ة أ ٝه٘اٗ ٢لاخ ؿطاء ٓؽٌْ ألًصه ٖٓ شالشح أِٜه ٝلُي تكنظح ؼهانج  ّº 91-1ك٢
اُظالّ ٝتٍ٘ثح ذثفه أهَ ٖٓ  ٖٓ %11اُؽعْ األِٔ.٢
ػ٘ك ؼلع األٗات٤ة ك ٢اُصالظح تؼك ذؼؤٜ٤ا ،ك٤عة إ ذرهى ُٔكج ٌ 74اػح ()overnight
تكنظح ؼهانج اُـهكح  ّº71هثَ اإلٌرفكاّٝ .األٗات٤ة اُر ٢ذظٜه ٗٔ ٞأ ٝكواػاخ ٣عة
اُرفِٓ ٜٓ٘ا ُرع٘ة اُ٘رائط أُٞظثح اٌُالتحٝ .ألشثاخ هثً ٍٞلاءج األٌٝا٣ ٚعة ػَٔ كؽٓ
ٌ٤طهج ٓٞظثح ٌٝاُثح ُألٌٝا ٚهثَ األٌرفكاّ األ.ٍٝ
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ب -انفسص األفتشاضٍ-:
 -1انىسظ انضسعٍٍ٣ :رفكّ  Lauryal tryptose broth ٌٛٝك ٢أٗات٤ة األـرثان أُرؼكقج
ُِلؽٓ األكرها٘ٝ ،٢ألا ُْ ٣رٞكه  ٌٖٔ٣ذؽ٤ٙه ٖٓ ٙأُٞاق ا٥ذ٤ح:
20.0 g
5.0 g
2.75 g
2.75 g
5.0 g
0.1 g
1L

Tryptose
Lactose
)Dipotassium hydrogen phosphate (K2HPO4
)Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4
)Sodium chloride (NaCl
Sodium lauryl sulfate
Reagent-grade water

ذٙاف أُٞاق اُعاكح اُ ٠أُاء ٝذفِ ٛظ٤كاً ٝذٍفٖ ؼر ٠األلاتح .هثَ اُرؼو ْ٤ذٞوع ك ٢أٗات٤ة
ذفٔه٣ح ذؽر ١ٞاٗثٞب ٔـ٤ه ٓٞ٘ٞع تٌَّ ٓوِٞب ( ً .)Durham tube ٠ٍٔ٣مُي ٌٖٔ٣
اإلٌرـ٘اء ػٖ اٗثٞتح قنٝ ْٛلُي تؤ٘اكح  1,11ؿُْ/ره ٖٓ ٔثـح bromocresol purple
(ُرؽك٣ك أٗراض اُؽآٗ ٝاُكالُح ػِ ٠اُ٘ر٤عح أُٞظثح كٛ ٢ما اُلؽٓ) .ذـِن األٗات٤ة تـطاء
ٓؼكٗ ٢أ ٝتالٌرٓ ٢ٌ٤واُِ ّٝؽهانج.
ػ٘ك ذؽ٤ٙه ٣ Lauryal tryptose broth ٌٛٝعة األٗرثا ٙاُ ٠ذهً٤ى ٙتٌَّ ًاكٝ ٢لُي
ألٗ ٚػ٘ك أ٘اكح  111أ 71 ٝأ ٖٓ َٓ 11 ٝاُؼ٘٤ح اُ ٠اُ٣ ٌٛٞعة إٔ ال٣وَ ذهً٤ى اُ.ٌٛٞ
ٓٔا ٣ؼ٘ ٢اٗ٣ ٚرْ ذؽ٤ٙه ٓ ٌٛٝهًى ٓهذ double concentrated ٖ٤ك ٢ؼاُح أ٘اكح 11
أ ٖٓ َٓ111 ٝاُؼ٘٤حٝ ،ذؽ٤ٙه ٓ ٌٛٝهًى شالز ٓهاخ  triple concentratedك ٢ؼاُح
ا٘اكح  ٖٓ َٓ 71اُؼ٘٤ح.
٣رْ ذؼو ْ٤األٌٝا ٚتعٜاو أُٔٞكج  Autoclaveتكنظح ؼهانج ُٔ ّº171كج  12-17قه٤وح.
٣عة اُرؤًك إٔ ذٌ ٕٞاٗثٞتح قن ( ْٛك ٢ؼاُح اٌرفكآٜا) ـاُ٤ح ٖٓ اُلواػاخ pH ٝ .اٌُٛٞ
٣عة إٔ  1,7+ 6,8 ٌٕٞ٣تؼك اُرؼو.ْ٤
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 -2طشَمح انعًم-:

ذهذة ًَ ـٍٔح أ ٝػّهج أٗات٤ة ذفٔه٣ح ًٕلٞف .ػكق األٗات٤ة ٝأؼعاّ اُؼ٘٤اخ أٍُرفكٓح
٣ؼرٔك ػِٞٗ ٠ػ٤ح ٔٝلاخ أُ٤ا ٙأُهاق ذؽِِٜ٤ا٤ُٔ .ا ٙاُّهب ٣عة ذؽِٝ َٓ 111 َ٤لُي
تبٌرفكاّ ـٍٔح أٗات٤ة ًَ ٜٓ٘ا ٣ؽ ٖٓ َٓ 71 ١ٞاُ ٌٛٞشالش ٢اُرهً٤ى ٙ٣ٝاف ٖٓ َٓ 71
اُؼ٘٤ح ٌَُ ٜٓ٘ا أ 11 ٝأٗات٤ة ًَ ٜٓ٘ا ٣ؽ ٖٓ َٓ 11 ١ٞاُ ٌٛٞش٘ائ ٢اُرهً٤ى ٙ٣ٝاف 11
َٓ ٖٓ اُؼ٘٤ح ٌَُ ٜٓ٘ا أ ٝه٘٘٤ح ٝاؼكج ذؽ ٖٓ َٓ 111 ١ٞاُ ٌٛٞش٘ائ ٢اُرهً٤ى ٙ٣ٝاف
 ٖٓ َٓ 111اُؼ٘٤ح .أٓا ػ٘٤اخ أُ٤ا ٙاُفاّ (ؿ٤ه ٓ٤ا ٙاُّهب) ٍ٣رفكّ ـٍٔح أٗات٤ة ٌَُ
ذفل٤ق (.)َٓ 1,1 ،1 ،11
ػ٘ك ذؽ٤ٙه اُرفاك٤ق ٝه٤اي ؼعْ اُؼ٘٤ح أُفلق (ذرثغ إُ٘ائػ كٚ ٢ه٣وح ٔةً األٚثام).
ٍ٣ٝرفكّ اٌَُّ (ً )1-4كُُ َ٤رؽ٤ٙه اُرفاك٤ق .ذ ّهض اُؼ٘٤ح ٝاُرفاك٤ق ظ٤كاً ُٔكج  2شٞاٗ( ٢
ٓ 72هج)٣ٝ .رْ ذِو٤ػ ًَ ـٍٔح أٗات٤ة ت٘لً ؼعْ اُؼ٘٤ح ٝذىقاق ترفاك٤ق ػّه٣ح ٌَُ ـٍٔح
أٗات٤ة.
٣رْ ؼ ٖٙاألٗات٤ة أُِوؽح ٝأٗات٤ة اٍُ٤طهج ٤ٌٝطهج اُرؼو ْ٤ك .ّº 1,2 +92 ٢تؼك 7 + 74
ٌاػح ٣رْ ّنض ًَ أٗثٞب تٜكٝء ٝكؽٓ ٝظٞق ٗٔ ٞأ ٝؿاو /ٝأ ٝؼآٗ .ك ٢ؼاُح ػكّ ٝظٞق
ؿاو أ ٝؼآٗ ٣ؼاق ؼ ٖٙاألٗات٤ة ٝأػاقج كؽٕٜا تؼك ٜٗا٣ح ٌ 9 + 48اػح٣ .رْ ذٍعَ٤
ٝظٞق أ ٝػكّ ٝظٞق ٗٔ ٞأ ٝؿاو  /ٝأ ٝؼآٗ .ك ٢ؼاُح ػكّ اٌرفكاّ اٗثٞتح قن ْٛكبٕ اُ٘ٔٞ
تٞظٞق اُؽآٗ (ظالٍ ٖٓ اُِ ٕٞاألٔله) ٣كٍ ػِ ٠ا٣عات٤ح اُلؽٓ األكرها٘.٢
 -3لشاءج انُتائح:
إ ٝظٞق اُلؼَ اُؽآ ُٕٞ( ٢ٙأٔله) /ٝأ ٝاُـاو ك ٢األٗات٤ة ك ٢ؿٌ 9 + 48 ٕٞٙاػح
٣ؼ٘ٗ ٢ر٤عح ا٣عات٤ح ُِلؽٓ اإلكرها٘ ًَٝ .٢األٗات٤ة اُر ٢أػطد ٗر٤عح ٓٞظثح ُِلؽٓ
اإلكرها٘٣ ٢عه ٟػِٜ٤ا اُلؽٓ اُرؤً٤ك.١
أٓا ػكّ ٝظٞق كؼَ ؼآ/ٝ ٢ٙأ ٝؿاو ك ٢ؿٌ 9 + 48 ٕٞٙاػح ٣ؼ٘ٗ ٢ر٤عح ٌاُثح ُِلؽٓ.
تاٍُ٘ثح ُؼ٘٤اخ ٓ٤ا ٙاُّهب ك٤رْ اظهاء اُلؽٓ اُرؤً٤كُ ١ألٗات٤ة اُر ٢ذظٜه ٗٔ ٞتك ٕٝظٜٞن
ؿاو أ ٝكؼَ ؼآ.٢ٙ
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-1-7-4ج انفسص انتأكُذٌ-:
 -1انىسظ انضسعٍ:

ٍ٣رفكّ اُ Brilliant green lactose bile broth (BGLB broth) ٌٛٞك ٢أٗات٤ة
اإلـرثان اُرفٔه٣حٝ .الا ُْ ٣رٞكه  ٌٖٔ٣ذؽ٤ٙه ٖٓ ٙأُٞاق ٥ذ٤ح:
10.0 g
10.0 g
20.0 g
0.0133 g
1L

Peptone
Lactose
Oxgall
Brilliant green
Reagent-grade water

ذٙاف أُٞاق اُعاكح اُ ٠أُاء ٝذفِ ٛظ٤كاً ٝذٍفٖ ؼر ٠اإللاتح .هثَ اُرؼو٣ ْ٤رْ ذٞو٣غ اٌُٛٞ
ك ٢أٗات٤ة ذفٔه٣ح ذؽر ١ٞاٗثٞب ٔـ٤ه ٓٞ٘ٞع تٌَّ ٓوِٞب (٘٣ٝ )Durham tubeثـ٢
اُرؤًك أٗ ٚؼعْ اُ٘ٓ ٌٛٞاٌة ُـٔه ٕٗق اُ ٠شِص ٢اُكن ْٛذٞ٤ب تؼك اُرؼو .ْ٤ذـِن األٗات٤ة
تـطاء ٓؼكٗ ٢أ ٝتالٌرٓ ٢ٌ٤واُِ ّٝؽهانج.
٣رْ ذؼو ْ٤األٌٝا ٚتعٜاو أُٔٞكج  Autoclaveتكنظح ؼهانج ُٔ ّº171كج  12-17قه٤وح.
٣عة اُرؤًك ٖٓ اٗثٞتح قن ْٛـاُ٤ح ٖٓ اُلواػاخ pHٝ .اُ٣ ٌٛٞعة إٔ ذٌ 1,7+ 2,7 ٕٞتؼك
اُرؼو.ْ٤
 -2طشَمح انعًم:
٣رْ اظهاء اُلؽٓ اُرؤً٤ك ٌَُ ١األٗات٤ة اُرفٔه٣ح ك ٢اُلؽٓ األكرها٘ ٢اُر ٢أظٜهخ ٗٔٞ
أ ٝؿاو أ ٝؼآٗ تؼك ٌ 7 +74اػحًٝ .مُي تاٍُ٘ثح ُألٗات٤ة اُر ٢ذْ اػاقج ؼٜ٘ٙا ُٜ٘ا٣ح
ٌ 9 +48اػح ٝأظٜهخ ٗٔ ٞأ ٝؿاو أ ٝؼآٗ.
٣رْ ّنض أٗات٤ة اُلؽٓ األكرها٘ ٢اُر ٢أظٜهخ ٗر٤عح ٓٞظثح تٜكٝء ٝلُي إلػاقج ذعاًٗ
اُثٌره٣اٝ .تٞاٌطح ؼاهٖ  Loopل ٝهطه ٣ ِْٓ 9,2-9رْ ٗوَ ٓهج أ ٝأًصه ٖٓ األٗثٞب أُٞظة
ُِلؽٓ األكرها٘ ٢اُ ٠أٗثٞتح اُرفٔه٣ح ذؽٝ .BGLB ٌٛٝ ١ٞتكٍ لُي  ٌٖٔ٣اٌرفكاّ ػٞق
ـّثٓ ٢ؼوْ ٝؿٔه ٙك ٢اُىنع ػِ ٠االهَ  ،ٌْ7,2شْ ؿٔه ٙك ٢هؼه األٗثٞتح اُرفٔه٣ح اُر٢
ذؽٝ .BGLB ٌٛٝ ١ٞذٌهن اُؼِٔ٤ح ٌَُ األٗات٤ة أُٞظثح ػِ ٠إٔ ٣رْ ذؼو ْ٤آٍ ًَ loopهج
أٝذثك َ٣اُؼٞق اُفّث ٢كٓ ًَ ٢هج.
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ُِٔ ٌٖٔ٣ؽَِ أُفرثه ١إٔ ٣ؽوٖ أٗات٤ة ُ BGLBلؽٓ تٌره٣ا اُو ُٕٞٞاٌُِ٤ح total
 ٝ coliformأٗات٤ة ذؽُ EC broth ٌٛٝ ١ٞلؽٓ تٌره٣ا )thermotoleramt (fecal
 coliformأُ EC-MUG broth ٌٛٝ ٝلؽٓ تٌره٣ا  .Escherichia coliك ٢ؼاُح
اٌرفكاّ ٗلً اٍ  loopأ ٝاُؼٞق اُفّثُ ٢ؽوٖ أًصه ٖٓ  ٌٛٝك٤عة ؼوٖ اُ ٌٛٞاألًصه
ذصث٤طا ً ( )BGLBك ٢األـ٤ه.
أٗات٤ة  BGLB brothأُِوؽح ٣رْ ؼٜ٘ٙا تؤٌهع ٝهد تكنظح ؼهانج  .ّº 1,2+92إ
ٝظٞق أ٤ًٔ ١ح ٖٓ اُـاو ك ٢اٗثٞتح قن ْٛك ٢أٝ ١هد ـالٍ ٌ 9 +48اػح ٣ؼ٘ٗ ٢ر٤عح ٓٞظثح
ُِلؽٓ اُرؤً٤كُٝ .١روك٣ه ًصاكح تٌره٣ا اُو٣ ُٕٞٞرْ ؼٍاب اُؼكق األًصه اؼرٔاالً ٖٓ MPN
األٗات٤ة أُٞظثح ؼٍة اُعكا )7-4( ٍٝأٝ )9-4( ٝلُي ؼٍة ؼعْ اُؼ٘٤ح أٍُرفكّ .أٝ
ظك )4-4( ٍٝك ٢ؼاُح اٌرفكاّ اُرفاك٤ق..
-1-7-4د انًشزهح انتكًُهُح:
إ أُهؼِح اُرٌٔ٤ِ٤ح ؿ٤ه ٓطِٞتح ك ٢ذؽِ َ٤ػ٘٤اخ ٓ٤ا ٙاُّهب .أٓا ػ٘٤اخ أُ٤ا ٙاُفاّ اُر ٢ذْ
ظٔؼٜا ؼٍة ذؼِٔ٤اخ أُ٤ا ٙاُ٘ظ٤لح كؤٕ  ٖٓ %11اُؼ٘٤اخ (األٗات٤ة) اُر ٢ذؼطٗ ٢ر٤عح
ٓٞظثح ُلؽٓ تٌره٣ا اُو ُٕٞٞاٌُِ٤ح ٣ total coliformعة اظهاء أُهؼِح اُرٌٔ٤ِ٤ح ػِٜ٤ا
ٓ٤ٌٔٞاً.
٣رْ اظهاء أُهؼِح اُرٌٔ٤ِ٤ح ًر٤ٔٞح ُٔهاهثح اُعٞقج ٍ٣ٝ quality controlرفكّ ػ٘كٓا ذٌٕٞ
اُ٘رائط ؿ٤ه ٓئًكجً .مُي ٣رطِة اظهاء كؽٓ /ٝ thermotolerant (fecal) coliformأٝ
ُ E. coliلؽٓ اٍ  total coliformأُٞظةٝ ،إ اٌرفكاّ  ٝ EC brothأEC-MUG ٝ
 brothذؼرثه اـرثاناخ ذٌٔ٤ِ٤حُٝ .ـهٖ ٓهاهثح اُعٞقج  QCكبٗ ٚػ٘ك ػكّ ظٜٞن ٗر٤عح
ٓٞظثح ُٔ٤ا ٙاُّهب ُٔكج شالشح اِٜه ك٤عة ذؽِ َ٤ػ٘٤ح ٝاؼكج ػِ ٠األهَ ُؼ٘٤اخ ٓ٤ا ٙإُٔكن
ٝلُي ُِرؤًك ٖٓ اٌرعاتح األٌٝا ٚاُىنػ٤ح تٌَّ ٓ٘اٌة.
ُِٝرؽون ٖٓ ٝظٞق اُثٌره٣ا اُو٤ُٗٞٞح ٝ coliformذٞك٤ه اُث٤اٗاخ ُٔهاهثح اُعٞقج تاٍُ٘ثح ُِٔ٤اٙ
اُفاّ ٣رْ اظهاء اُلؽٓ اُرٌٔ ًَ ٢ِ٤شالشح أِٜه ُؼ٘٤ح ٓٞظثح ٝاؼكج ػِ ٠األهَٝ ،الا ُْ ذظٜه
ػ٘٤ح ٓٞظثح ـالٍ اُصالشح أِٜه  ٌٖٔ٣ذطث٤ن ٓهاهثح اُعٞقج  QCتبٌرفكاّ ػ٘٤ح ٓٞظثح
ٓؼِٓٞح.
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ُِٔ ٌٖٔ٣ؽَِ أُفرثه ١إٔ ٣ؽوٖ األٌٝا ٚاإلكرها٘٤ح أُٞظثح كُِ BGLB ٢لؽٓ اُرؤً٤ك١
َُ ٣ ٝ total coilformؽوٖ ُ EC broth ٌٛٝلؽٓ )thermotolerant (fecal
 /ٝ coliformاُ EC-MUG broth ٝلؽٓ اٍ  E.coliػِ ٠إٔ ٣رْ ذِو٤ػ BGLB ٌٛٝ
ك ٢األـ٤ه .إ اُ٘ر٤عح أُٞظثح ُؽ ٖٙاألٌٝا/ٝ EC broth ٚأ EC-MUG brothٝك٢
قنظاخ اُؽهانج أُهذلؼح ٣ ّº1,7+44,2ؼرثه كؽٓ ذٌٔ.٢ِ٤
ًٝطه٣وح تكِ٣ح ذٍرفكّ كو٤ُِٔ ٛا ٙأُِٞشح أ٤ٓ ٝا ٙإُهف إُؽٝ ٢أُؼهٝكح تؤٜٗا ذؼط٢
ٗرائط ٓٞظثح تبٌرٔهان .الا ًاٗد ًَ أٗات٤ة اُلؽٓ األكرها٘ٞٓ ٢ظثح ك ٢اش٘ ٖ٤أ ٝأًصه ٖٓ
اُرفل٤لاخ أُرراُ٤ح ـالٍ ٌ74اػح كؼ٘كئم  ٌٖٔ٣اظهاء اُلؽٓ اُرؤً٤كُ ١ألٗات٤ة لاخ اُفل٤ق
األػِ ٠كو( ٛؼعْ اُؼ٘٤ح األهَ) ٝاُر ٢ذٌ ٕٞظٔ٤غ أٗات٤ثٜا ٓٞظثح ُِلؽٓ األكرها٘ ٢اُ٠
ظاٗة أ ١أٗات٤ة ٓٞظثح ك ٢اُرفل٤ق األػِ ٠اُراُ٣ٝ .٢رْ اظهاء اُلؽٓ اُرؤً٤ك ٌَُ ١األٗات٤ة
اُر ٢أظٜهخ ؿاو أ ٝؼآٗ ـالٍ ٌ48-74اػح.
ك ٢ؼاُح ا٣عات٤ح اُلؽٓ ٌُِٝ BGLB broth ٌٛٞث٤ح اُلؽٓ ُألٌٝاEC broth ٚ
/ٝأ EC-MUG brothٝكمُي ٣كٍ ػِٝ ٠ظٞق تٌره٣ا اُو ُٕٞٞؿ٤ه أُؼك٣ح nonfecal
 .coliformأٓا ك ٢ؼاُح ا٣عات٤ح اُلؽٓ ُألٌٝا/ٝ EC broth ٚأEC-MUG brothٝ
ٌِٝث٤ح اُلؽٓ ُِ BGLB broth ٌٛٞكمُي ٣كٍ ػِٝ ٠ظٞق )thermotolerant (fecal
 coliformأ E.coliٝتاُرٞاُ.٢
٘ٛٝاُي ٚه٣وح تكِ٣ح ُِٔهؼِح اُرٌٔ٤ِ٤ح ُِلؽٓ أُٞظة ُثٌره٣ا اُوpositive total ُٕٞٞ
ٝ coliformلُي تاٌرفكاّ  MacConkey agar ٌٛٝٝ LES Endo agar ٌٛٝؼ٤س ٣رْ
ذؽ٤ٙه األٌٝا ٚؼٍة ذؼِٔ٤اخ اُّهًح إُٔ٘ؼح ٝذؼؤٜ٤ا تعٜاو أُٔٞكج Autoclave
تكنظح ؼهانج ُٔ ّº171كج  12قه٤وح٣ٝ ،رْ ذثه٣كٛا ُكنظح ٝ ّ º42ذٕة ك ٢أٚثام petri
(٣ٝ )ِْٓ12*111رْ ٘ث ٛاٍ  pHاُ 1,7+2,1 ٠تؼك اُرؼوًٝ .ْ٤مُي ٣رْ ذؽ٤ٙه Nutrient
 agarؼٍة ذؼِٔ٤اخ اُّهًح إُٔ٘ؼح ٞ٣ٝوع ك ٢أٗات٤ة اـرثان لاخ ؿطاء ٓؽٌْ ٝذؼوْ
تعٜاو أُٔٞكج  Autoclaveتكنظح ؼهانج ُٔ ّº171كج  12قه٤وح٣ٝ ،رْ ٘ث ٛاٍ  pHاُ٠
 1,7+6,8تؼك اُرؼو٣ٝ .ْ٤رْ ٘ٝغ األٗات٤ة تٕٞنج ٓائِح ٝلُي ُرِٕة اً٥ان ٌ ٌٕٞ٣ٝطػ
ٓائَٝ ،تؼك إٔ ٣رِٕة اً٥ان ٣رْ ؿِن األٗات٤ة ٝذؽلع كٌٓ ٢إ تانق.
ٗؤـم ًَ اٗثٞب ٓٞظة ُِلؽٓ اإلكرها٘ BGLB broth ٢تؤٌهع ٝهد ٌٖٓٔ تؼك ذٌٕٞ
اُـاو ٗٝؼَٔ ٓ٘ ٚذفط ٛ٤ػِ LES Endo agar ٌٛٝ ٠أ.MacConkey agar ٌٛٝ ٝ
ُِٝؽٕ ٍٞػٍِٓ ٠رؼٔهاخ ٗو٤ح ٓلُٕٞح ػٖ تؼٜٙا تٍٔاكح  ٌْ1,2ػِ ٠األهَ٣ ،رْ اذثاع
ٚه٣وح اُرفط ٛ٤أُرراُ.٢
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ُِٝؽٕ ٍٞػِ ٠ػىالخ ٗاظؽح ك ٢ؼاُح ٝظٞق تٌره٣ا اُو٣ ُٕٞٞرْ اذثاع ٓا:٢ِ٣
-

اٌرفكاّ ٗاهَ ٓ loopؼوْ ل ٝؼِوح هطهٛا  ِْٓ9أ ٝاٌرفكّ أتهج ذطؼ ْ٤لاخ ٜٗا٣ح
ٓ٘ؽ٤ح هِ٤الً.
٘ٝغ األٗثٞتح اُرفٔه٣ح تٌَّ ٓائَ ٝلُي ُرع٘ة أـم أ ١أؿّ٤ح أ ٝوتك ٓرٌ ٕٞػِ٠
ٌطػ اُ.ٌٛٞ
٣رْ اقـاٍ ٜٗا٣ح اُ٘اهَ  loopأ ٝاألتهج  needleك ٢اُ ٌٛٞتؼٔن  ٌْ 1,2ذوه٣ثاً.
٣رْ اُرفط ٛ٤ػِ ٠األٚثام ٓغ ٘ٝغ اُ٘اهَ ا ٝاألتهج تٌَّ ٓائَ ػِ ٠اً٥ان ٝلُي
ُٔ٘غ ـكَ ٌطػ اً٥ان.
٣رْ ذؼو ْ٤اُ٘اهَ أ ٝاألتهج تاُِٜة ت ًَ ٖ٤ذفطٝ ٛ٤آـه ُ٘لً اُطثن ٝلُي ُرؽٍٖ٤
اُؼىٍ ٍُِٔرؼٔهاخ.

٣رْ ؼ ٖٙاألٚثام تٌَّ ٓوِٞب ٝتكنظح ؼهانج ُٔ ّº92كج ٌ 7+74اػح.
 ٌَِ ٌٕٞ٣أٍُرؼٔهاخ اُ٘ٔٞلظ٤ح ػِٝ LES Endo agar ٌٛٝ ٠نق ١اُ ٠أؼٔه قاًٖ
ٓغ ٌطػ ٓؼكٗ ٢أـٙه ُٔاع .أٓا أٍُرؼٔهاخ ؿ٤ه اُ٘ٔٞلظ٤ح كرٌٍٓ ٕٞرؼٔهاخ ٝنق٣ح
ا ٝأؼٔه أ ٝات ٗ٤أ ٝػكٔ٣ح اُِ ٕٞتكُٔ ٕٝؼحٝ .لُي تؼك ٌ 74اػح ٖٓ اُؽ .ٖٙأٓا
أٍُرؼٔهاخ أُفٔهج ُالًرٞو اُ٘آ٤ح ػِ MacConkey agar ٌٛٝ ٠ذٌ ٕٞؼٔهاء
 ٌٖٔ٣ٝإ ذٌٓ ٕٞؽاٚح تٜاُح (ٓ٘طوح) ٓؼرٔح ُرهٌّة ٓاقج إُلهاء .bile
٣رْ اـر٤ان ٍٓرؼٔهج ٗٔٞلظح ٝاؼكج أ ٝأًصه (ٓؼىُٝح ظ٤كاً) ٖٓ ًَ ٚثن أ ٝك ٢ؼاُح ػكّ
ٝظٞق ٍٓرؼٔهاخ ٗٔٞلظ٤ح ٣رْ اـر٤ان ٍٓرؼٔهذ ٖ٤أ ٝأًصه ٖٓ أٍُرؼٔهاخ أُهظػ إٔ
ذٌ ٕٞه٤ُٗٞٞح٣ٝ ،رْ ٗوَ ظىء ٖٓ ٗٔ ٞأٍُرؼٔهج اُ٘ٔٞلظ٤ح اُLauryal ٌٛٝ ٠
 tryptose brothأؼاق ١اُرهً٤ى ك ٢اٗثٞب اـرثان ذفٔهٗٝ ١وَ ظىء آـه ٖٓ
أٍُرؼٔهج اُ٘ٞلظ٤ح اُ Nutrient agar ٌٛٝ ٠أُائَ.
ػ٘ك ٗوَ أٍُرؼٔهاخ ٣رْ اـر٤ان ٍٓرؼٔهج ٓؼىُٝح ظ٤كاً ٣ٝرْ ٓالٍٓح ٌطػ أٍُرؼٔهج كوٛ
تاٍ  loopأ ٝاألتهج أُؼؤح تاُِٜة ٝأُثهقج ٝلُي ُِروِ ٖٓ َ٤ـطه ٗوَ ٍٓرؼٔهاخ
ٓفرِطح.
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٣رْ ؼ ٖٙاألٗات٤ة  Lauryal tryptose brothاُؽا٣ٝح ػِ ٠اٗثٞتح قن ْٛتكنظح ؼهانج
ُٔ ّº1,2+92كج ٌ 7+74اػحٝ .الا ُْ ٣ظٜه ؿاو تؼك ٌ 7+74اػح ٣رْ اػاقج اُؽٖٙ
اٌُ 9+ 48 ٠اػح .شْ ٣رْ اظهاء كؽٓ ٔثـح ؿهاّ ُألٗات٤ة اُر ٢ذظٜه ؿاو كٌٛ ٢
٣ ٌُٖٝ Lauryal tryptose brothرْ اظهاء ٔثـح ؿهاّ ٖٓ أٍُرؼٔهاخ اُ٘آ٤ح ػِ٠
 nutrient agar ٌٛٝأُائَ أُواتِح ُ.Lauryal tryptose broth ٌٛٞ
تمُُح صثغح غشاو:
 ٌٖٔ٣ؼمف األـرثان اُرٌٔ ٢ِ٤تٕثـح ؿهاّ ُلؽٓ ػ٘٤اخ ٓ٤ا ٙاُّهب كوٝ ٛلُي إلٕ
اُثٌره٣ا أُٞظثح ُٕثـح ؿهاّ ٝاٌُائ٘اخ اُؽ٤ح اُكه٤وح أٌُٗٞح ٍُِثٞناخ ٗاقناً ٓا ذٍرط٤غ
اُثواء ك٤ٓ ٢ا ٙاُّهب.
ذٞظك ذؼك٣الخ ٓر٘ٞػح ُٕثـح ؿهاّ ٍ٣رفكّ ذؼكًٔ Huker's َ٣ا ٓ٘ٞػ ُرٕث٤ؾ ٍٓؽح
ٖٓ أٍُرؼٔهاخ اُ٘و٤حٝ ،ذرٔ ٖٔٙثـح ُِثٌره٣ا أُٞظثح ٔٝثـح ُِثٌره٣ا اٍُاُثح
ًٍ٤طهج.
ذئـم ِه٣ؽح ٝ slideاؼكج ٣ٝرْ ذؽ٤ٙه ٍٓؽح ـل٤لح ٖٓ اُ٘ٔ ٞاُثٌر٤ه ١أُهاق كؽٕٚ
ٍٓٝؽر ٖ٤أؼكٔٛا ٓٞظثح ٝأـهٌ ٟاُثح ُٕثـح ؿهاّ ٖٓ ٍٓرؼٔهاخ ٌ٤طهجٝ ،لُي
تبٌرفكاّ هطهاخ ٖٓ أُاء أُوطه ػِ ٠اُّه٣ؽح .ذرهى أٍُؽح ُرعق ك ٢اُٜٞاء شْ ذصثد
ترٔه٣هٛا ػِ ٠اُِٜة شْ ذٕثؾ ُٔكج قه٤وح ٝاؼكج تٕثـح ammonium oxalacrytal
 .violet solutionتؼك قه٤وح ذـٍَ اُّه٣ؽح تٔاء اُؽ٘ل٤ح ٝتؼكٛا ٣رْ ذٕث٤ـٜا ب
ُٔ lugol's solutionكج قه٤وح.
ذـٍَ اُّه٣ؽح تٔاء اُؽ٘ل٤ح٣ٝ .رْ اواُح اُِ ٕٞتٞاٌطح ذٔه٣ه اٍ  acetone alcoholػِ٠
اُّه٣ؽح ُٔكج  91-12شاٗ٤ح ،ؼر ٌٕٞ٣ ٠أُؽِ ٍٞأُرككن ػك ْ٣اُِٝ .ٕٞال ذى٣ك ػٖ لُي.
شْ ٣رْ ا٘اكح ٔثـح اٍ ُٔ safraninكج  12شاٗ٤ح ٝتؼكٛا ذـٍَ تٔاء اُؽ٘ل٤ح ٝذعلق تٞنم
ٓاْ أ ٝتاُٜٞاء اُعافٝ .ذٌ ٕٞاُّه٣ؽح ظاٛىج ُِلؽٓ تأُعٜه.
اُثٌره٣ا أُٞظثح ُٕثـح ؿهاّ ذظٜه تاُِ ٕٞاألونم أٓا اُثٌره٣ا اٍُاُثح ُٕثـح ؿهاّ
كرظٜه تاُِ ٕٞاألؼٔهٛٝ .م ٙاُ٘رائط ذٌٓ ٕٞوثُٞح كو ٛػ٘كٓا ذؼطٍٓ ٢رؼٔهاخ اٍُ٤طهج
أُٞظثح ٝاٍُاُثح ٗرائط ٓطاتوح.
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انتفسُش :ذٌ ّ ٕٞاُـاو ك ٢اإلٗثٞب اُصاٗ lauryal tryptose broth ٌُٛٞ ١ٞتؼك 9 +48
ٌاػح ٝاُلؽٓ أُعٜه٣ ١ظٜه تٌره٣ا ٌاُثح ُٕثـح ؿهاّ ٝؿ٤ه ٌٓٗٞح ٍُِثٞناخ ٝلاخ
ٌَِ ػٕ ٌٛٝ ٖٓ ( ١ٞاٍ  nutrient agarأُواتَ ُِلؽٓ أُٞظة ُألٗات٤ة ك٢
اُلؽٓ اُرٌٔ )٢ِ٤كمُي ٣كٍ ػِٝ ٠ظٞق ػكق ٖٓ ٓعٔٞػح تٌره٣ا اُوtotal ُٕٞٞ
.coliform
 1-7-4هـ تمذَش انكثافح انثكتُشَح
 -1انذلح  precisionإلختثاس األَاتُة انتخًشَح انًتعذدج:
إ اـرثان األٗات٤ة اُرفٔه٣ح أُرؼكقج ُ ً٤قه٤ن ظكاً اال الا ذْ كؽٓ اُؼك٣ك ٖٓ أظىاء اُؼ٘٤ح،
ُمُي ذٞـ ٠اُؽمن ػ٘ك ذلٍ٤ه اُكالئَ إُؽ٤ح ألٗ ١ر٤عح ٓلهقج ُِثٌره٣ا اُو٤ُٗٞٞح .ذرؽٍٖ قهح
اُلؽٓ تٌَّ ًث٤ه ػ٘كٓا ٣رْ كؽٓ ػكج ػ٘٤اخ ٖٓ ٗلً اُ٘وطح ٝتٌَّ ٓ٘لَٕ ٝتؼكٛا ٣رْ
ذوك٣ه أُر ٌٛٞاُؽٍاتُٜ ٢ا.
ػِ ٠اُهؿْ ٖٓ إٔ ظكا ٍٝاُؼكق األًصه اؼرٔاالً ٝ MPNؼٍاتاذٜا ذٍرفكّ ُلؽٓ تٌره٣ا
اُو ُٕٞٞاال أٗ ٌٖٔ٣ ٚذؽك٣ك اُؼكق األًصه اؼرٔاالً ُعٔ٤غ األؼ٤اء اُكه٤وح ك ٢ؼاُح ذٞكه األٌٝاٚ
أُ٘اٌثح ُِلؽٓ.
 -2إستخذاو اندذاول نتسذَذ انعذد األكثش إزتًانُح:
ذٍعَ ذهاً٤ى تٌره٣ا اُو ُٕٞٞتٕٞنج اُؼكق األًصه اؼرٔاُ٤ح MPN/100 ( َٓ111/MPN
ٝ .)mlإ هٔ٤ح اُؼكق األًصه اؼرٔاُ٤ح ُٔ MPNعٔٞػح األٗات٤ة أُٞظثح ٝاٍُاُثح ٓ٘ٞػ
تاُعكا ٍٝنهْ (ٝ . )4-4(ٝ )9-4(ٝ )7-4إ أؼعاّ اُؼ٘٤اخ أُفرانج اُفأح تلؽٓ ٓ٤اٙ
اُّهب ٓث٘٤ح تاُعك ٍٝنهْ ( .)9-4(ٝ )7-4أٓا اُعك ٍٝنهْ ( )4-4ك٘ٞ٤ػ هٔ٤ح اُؼكق األًصه
اؼرٔاُ٤ح ُِ٘ MPNرائط أُرهاكوح أُٞظثح ٝاٍُاُثح ػ٘ك اٌرفكاّ ذفاك٤ق 1,1ٝ َٓ 1ٝ َٓ 11
َٓ ٖٓ ؼعْ ػ٘٤ح أُ٤ا ٙاُفاّ .الا ًإ اٌرفكاّ أؼعاّ ػ٘٤اخ ٓٔاشِح ألؼعاّ اُؼ٘٤اخ ك٢
اُعك ) َٓ 1,1 ،1 ،11( ٍٝكرٍعَ اُؤ٤ح أُواتِح ُِ٘رائط أُٞظثح ٝاٍُاُثح أُرهاكوح تٕٞنج
ٓٝ )MPN/100 ml( َٓ111/MPNغ لُي الا ًاٗد ٌٍِِح اُرفاك٤ق ٓفرِلح ػٖ لُي،
ك٘فران هٔ٤ح  ٖٓ MPNاُعكٝ ٍٝأُواتِح ُِ٘رائط أُٞظثح ٝاٍُاُثح ٝذؽٍة اٍ MPNاُؽو٤و٤ح
تبٌرفكاّ أُؼاقُح اُراُ٤ح:
MPN/100 mL = (Table MPN/100 mL) × 10/V
ؼ٤س إ  =Vؼعْ ظىء اُؼ٘٤ح ألهَ ذهً٤ى ٖٓ اُرفاك٤ق.
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خذول سلى ( )2-4انعذد األكثش إزتًانُح  MPNنألَاتُة انًىخثح عُذ إستخذاو زدى 11يم
يٍ انعُُح وخًسح أَاتُة أختثاس
MPN Index/ 100 ml

Number of Tubes Giving
)Positive Reaction (10 ml each

<1.1

0

1.1

1

2.6

2

4.6

3

8.0

4

>8.0

5

خذول سلى ( )3-4انعذد األكثش إزتًانُح  MPNنألَاتُة انًىخثح عُذ إستخذاو زدى 11يم
يٍ انعُُح و 11أَاتُة أختثاس
MPN Index/ 100 ml

Number of Tubes Giving
)Positive Reaction (10 ml each

<1.1

0

1.1

1

2.2

2

3.6

3

5.1

4

6.9

5

9.2

6

12

7

16

8

23

9

>23

10
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 نألَاتُة انًىخثح عُذ إستخذاو سهسهحMPN ) انعذد األكثش إزتًانُح4-4( خذول سلى
)يم11 ،يم1 ، يم1,1(  خًسح أَاتُة نكم تخفُف،تخافُف يٍ انعُُح
Combination
of Positives

MPN
Index/
100ml

Combination of
Positives

MPN
Index/
100ml

Combination of
Positives

MPN
Index/
100ml

0-0-0
0-0-1
0-1-0
0-1-1
0-2-0
0-2-1
0-3-0
1-0-0
1-0-1
1-0-2
1-1-0
1-1-1
1-1-2
1-2-0
1-2-1
1-3-0
1-3-1
1-4-0
2-0-0
2-0-1
2-0-2
2-1-0
2-1-1
2-1-2

<1.8
1.8
1.8
3.6
3.7
5.5
5.6
2.0
4.0
6.0
4.0
6.1
8.1
6.1
8.2
8.3
10
10
4.5
6.8
9.1
6.8
9.2
12

2-2-0
2-2-1
2-2-2
2-3-0
2-3-1
2-4-0
3-0-0
3-0-1
3-0-2
3-1-0
3-1-1
3-1-2
3-2-0
3-2-1
3-2-2
3-3-0
3-3-1
3-3-2
3-4-0
3-4-1
3-5-0
4-0-0
4-0-1
4-0-2

9.3
12
14
12
14
15
7.8
11
13
11
14
17
14
17
20
17
21
24
21
24
25
13
17
21

4-0-3
4-1-0
4-1-1
4-1-2
4-1-3
4-2-0
4-2-1
4-2-2
4-2-3
4-3-0
4-3-1
4-3-2
4-4-0
4-4-1
4-4-2
4-5-0
4-5-1
5-0-0
5-0-1
5-0-2
5-0-3
5-1-0
5-1-1
5-1-2

25
17
21
26
31
22
26
32
38
27
33
39
34
40
47
41
48
23
31
43
58
33
46
63
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5-1-3
5-2-0
5-2-1
5-2-2
5-2-3
5-2-4
5-3-0
5-3-1
5-3-2
5-3-3
5-3-4
5-4-0
5-4-1
5-4-2
5-4-3
5-4-4
5-4-5
5-5-0
5-5-1
5-5-2
5-5-3
5-5-4
5-5-5

MPN
Index/
100ml

84
49
70
94
120
150
79
110
140
170
210
130
170
220
280
350
430
240
350
540
920
1600
>1600
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الا ًاٗد ٌٍِح اُرفاك٤ق اُؼّه٣ح ذر ٖٔٙأًصه ٖٓ شالز ذفاك٤ق ،اٌرفكّ اإلنِاقاخ اُراُ٤ح
إلـر٤ان أٍٗة شالز ذفاك٤ق شْ اٌرفكّ اُعك ٍٝنهْ (ٝ )4-4أُؼاقُح اٍُاتوح ُؽٍاب اُؼكق
األًصه اؼرٔاالً  .MPNتاُ٘ظه اُ ٠ظك ٍٝنهْ (ٝ )2-4اُم٣ ١وكّ ػكج أٓصِح ٖٓ G–A
ُٔعٔٞػاخ ٓٞظثح .أٝالً ذؽمف أػِ ٠ذفل٤ق (ؼعْ اُؼ٘٤ح األٔـه) الا ًاٗد ًَ األٗات٤ة
ٌاُثح ٝػِ ٠األهَ ٣ثو ٠ذفل٤ق ٝاؼك ك ٚ٤اٗثٞب ٌاُة .شْ ٗؽمف اُرفل٤ق األهَ ( ؼعْ اُؼ٘٤ح
األًثه) الا ًاٗد ظٔ٤غ األٗات٤ة ٓٞظثح  ٝػِ ٠األهَ ٣ثو ٠ذفل٤ق ٝاؼك ك ٚ٤اٗثٞب ٓٞظة.
ٝتٜم ٙاالنِاقاخ ٣رْ اـر٤ان اُرفاك٤ق اُصالشح ك ٢أُصاٍ  Aػٖ ٚه٣ن ؼمف اُرفل٤ق األػِ٠
(ٝ )َٓ1,111اُرفل٤ق األهَ (.)َٓ11
الا ًإ اُرفل٤ق األقٗ ٠الٞ٣ظك ك ٚ٤أٗات٤ة ٓٞظثح ٝاُؼك٣ك ٖٓ اُرفاك٤ق األػِ ٚ٘ٓ ٠الٞ٣ظك كٜ٤ا
أٗات٤ة ٓٞظثح ك٤رْ ؼمف أػِ ٠اُرفاك٤ق اٍُاُثح ًٔا كٓ ٢صاٍ . B
هك ذثو ٠أًصه ٖٓ شالشح ذفاك٤ق تؼك ؼمف اُرفاك٤ق األقٗ ٠لاخ األٗات٤ة أُٞظثح ٝاُرفاك٤ق
األػِ ٠لاخ األٗات٤ة اٍُاُثح كٛ ٢م ٙاُؽاُح الا ًإ اُرفل٤ق األػِ ًَ ٠أٗات٤ثٞٓ ٚظثح
ٝاُرفل٤ق اُم ٚ٤ِ٣ ١أٙ٣ا ً ًَ أٗات٤ثٞٓ ٚظثح ٣رْ أـم أػِ ٠ذفل٤ق ِٔ٣ي أ ١أٗات٤ة ٓٞظثح
٣ٝئـم اُرفل٤ل ٖ٤اُِمإ ٓ ٚ٤ِ٣ثاِهجً .ك ٢أُصاٍ  Cأػِ ٠ذفل٤ق ِٔ٣ي أٗات٤ة ٓٞظثح َٓ1,1 ٞٛ
ٝاُم ٖٔ٘ ْٛ ١ذفل٤ل َٓ1,111 ٖٓ ٖ٤اُمِٔ٣ ١ي أٗثٞب ٓٞظة .أُصاٍ  Dأػِ ٠ذفل٤ق ًَ
أٗات٤ثٞٓ ٚظثح  ٖٔ٘ ٞٛٝ َٓ1.11 ٞٛاش٘ ٖٓ ٖ٤اُرفاك٤ق اُؼّه٣ح َُ ٤ُ َٓ1.111ؼط4- ٢
5-1
ك ٢ؼاُح ؼمف اُرفاك٤ق األقٗ ًَ( ٠األٗات٤ة ٓٞظثح) ٣ ُْٝثو ٠ذفل٤ق ِٔ٣ي اٗثٞب ٓٞظة
ك٘فران أقٗ ٠ذفل٤لٗٝ ٖ٤ؼٓ ٖ٤عٔٞع أ ١ذفاك٤ق ٓرثو٤ح اُ ٠اُرفل٤ق اُصاُس .ك ٢أُصاٍ  Eأػِ٠
ذفل٤ق (ًَ األٗات٤ة ٓٞظثح) ٣ؽرٛ ،َٓ11 ١ٞما اُرفل٤ق ؼمف ك ٢اُفطٞج اُصاٗ٤ح ،ك٤رثو٠
أنتغ ذفاك٤ق ٝالٞ٣ظك أ ًَ ْٜ٘ٓ ١االٗات٤ة ٓٞظثح كٛ ٢م ٙاُؽاُح ٗفران أقٗ ٠ذفل٤لٓ ٖ٤رثوٖ٤٤
أُواتِح ٍُِٝ .َٓ1,1ٝ َٓ1رفل٤ق اُصاُس ٗ٤ٙق ػكق األٗات٤ة أُٞظثح ك ٢اُرفاك٤ق األػِ٠
(ُِ )َٓ1,111 ٝ َٓ1،11ؽٕ ٍٞػِ. 4-4-1 ٠
ك ٢ؼاُح ُْ ٞ٣ظك ذفل٤ق ًَ أٗات٤ثٞٓ ٚظثح (ٓصاٍ ٣ )Fرْ اـر٤ان أقٗ ٠ذفل٤ل٣ ٖ٤واتالٕ َٓ 11
ُِٝ َٓ1 ٝرفل٤ق اُصاُس ٗعٔغ ػكق األٗات٤ة أُٞظثح ُِرفاك٤ق أُرثو٤ح (ٝ َٓ1,11 ٝ َٓ1،1
ُِ )َٓ1,111ؽٕ ٍٞػِٝ 4-3-2 ٠الا ذْ ؼٍاب اُرفل٤ق اُصاُس أًصه ٖٓ  2أٗات٤ة ٓٞظثح
كبٕ ٌٍِِح اُرفاك٤ق أُفرانج ؿ٤ه ٓٞظٞقج ك ٢اُعك.)2-4( ٍٝ
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الا ُْ ٗعك اُرفاك٤ق اُصالشح أُفرانج ك ٢اُعك ٍٝكبٗٞ٣ ٚظك ِئ ؿ٤ه اػر٤اق ١ك ٢اُرفاك٤ق
أُرٍٍِِح ٝكٛ ٢م ٙاُؽاُح هك الذ٘طثن األٌاُ٤ة أُؼراقج ُؽٍاب اُؼكق األًصه اؼرٔاالً .MPN
أٓا ك ٢أُصاٍ  Gكٜ٘اُي ٚه٣وح أـهُ ٟؽٍاب ٝ MPNلُي تٔؼاقُح ـأح ُْ ٣رْ ِهؼٜا ك٢
ٛما اٌُراب.
خذول سلى ( )5-4أيثهح إلختُاس ثالث تخافُف يتشافمح ويتتانُح راخ أَاتُة يىخثح

ثاَُاً :اختثاس وخىد – عذو وخىد تكتشَا انمىنىٌ
coliform test

)Presence- Absence (P-A

إ اـرثان ٝظٞق أ ٝػكّ ٝظٞق )ُِٔ (P-Aعٔٞػح اُو٤ُٗٞٞح  ٞٛذؼك َ٣تٍُ ٛ٤رو٘٤ح األٗات٤ة
اُرفٔه٣ح أُرؼكقج أُ ٍرفكّ ًطه٣وح نٝذ٤٘٤ح ُؼ٘٤اخ أُ٤ا ٙاُر٣ ٢رْ ظٔؼٜا ٖٓ أٗظٔح ذٞو٣غ
ِثٌاخ أُ٤آٝ ٙؽطاخ ٓؼاُعح ٝذ٘و٤ح ٓ٤ا ٙاُّهبٛ .ما اُرؼك َ٣اُثٍ٣ ٛ٤رْ تبٌرفكاّ ظىء ًث٤ه
ٖٓ اُؼ٘٤ح ( )َٓ111ك ٢ه٘٘٤ح ٝاؼكج ُِرؽك٣ك اُ٘ٞػُٞ ٢ظٞق أ ٝػكّ ٝظٞق تٌره٣ا اُوُٕٞٞ
ٝلُي تؽٍة ٗظه٣ح إ تٌره٣ا اُو٣ ُٕٞٞعة إٔ الذرٞاظك ك ٖٓ َٓ111 ٢ػ٘٤اخ ٓ٤ا ٙاُّهب.
ًمُي ُِٔ ٌٖٔ٣ؽَِ كؽٓ اُؼك٣ك ٖٓ اُؼ٘٤اخ ك ٢كرهج وٓ٘٤ح ٓؽكقج ٓوانٗح ٓغ اُطهم أٌُ٤ح.
ذّ٤ه قناٌاخ أُوانٗح ٓغ ذو٘٤ح اُرهِ٤ػ اُـّائ ٢اُ ٠إ اـرثان  P-Aنتٔا ٣ى٣ك ٖٓ اٌُّق
ػٖ تٌره٣ا اُو ُٕٞٞك ٢اُؼ٘٤اخ اُر ٢ذؽ ١ٞاُؼك٣ك ٖٓ األؼ٤اء أُعٜه٣ح ٝاُر ٌٖٔ٣ ٢إٔ ذ٘ٔٞ
ػِ ٠ؼٍاب تٌره٣ا اُوٝ ُٕٞٞذٍثة ّٓاًَ ك ٢اٌُّق ػٜ٘ا.
إ ٣ P-A broth ٌٛٝؽر ١ٞػِ ٠اُالًرٞو ٝقُ َ٤ؼآٌُِّ ٢ٙق ػٖ ٝظٞق اٗراض
اُؽآٗ .أُؽَِ ٣الؼع اُو٘اٗ ٢أُِوؽح كبٕ ٝظٞق اُـاو  / ٝأ ٝاٗراض ؼآٗ (أُٞاق األ٤ٙ٣ح
اُٜ٘ائ٤ح ُرفٔه اُالًرٞو) ٣ؼرثه ٗر٤عح ٓٞظثحٝ .إ اُ٘ر٤عح اإلكرها٘٤ح ُثٌره٣ا اُوُ ُٕٞٞلؽٓ
٣ P-A brothعة ذؤً٤كٛا تبٌرفكاّ .BGLB broth ٌٛٝ
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انعُُاخٚ :ه٣وح أـم اُؼ٘٤اخ ًٔا ٓ٘ٞػ ك ٢كوهج 9-4

٣ٝعة اُرؤًك إ اُؼ٘٤اخ ذِثٓ ٢ؼا٤٣ه اُوث ٍٞأُفرثه٣ح ػ٘ك اٌرالٜٓا.
انفسص األفتشاضٍ:
انىسظ انًستخذو ٌٖٔ٣ٝ P-A broth :ذؽ٤ٙه ٖٓ ٙأٌُٗٞاخ ا٥ذ٤ح:
3.0 g
5.0 g
7.46 g
9.83 g
1.35 g
1.35 g
2.46 g
0.05 g
0.0085 g
1L

Beef extract
Peptone
Lactose
Tryptose
)Dipotassium hydrogen phosphate (K2HPO4
)Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4
)Sodium chloride (NaCl
Sodium lauryl sulfate
Bromocresol purple
Reagent-grade water

ػ٘كٓا ٣رْ كؽٓ  ٖٓ َٓ 111اُؼ٘٤ح ك٤رْ ذؽ٤ٙه اُ ٌٛٞترهً٤ى شالش. Triple strength ٢
٣رْ الاتح أٌُٗٞاخ اٍُاتوح ك ٢أُاء تاُرؽه٣ي ٝتك ٕٝاٌرفكاّ اُؽهانجٞ٣ٝ .وع ٖٓ َٓ 21
اُ ٌٛٞأُؽٙه ك ٢ه٘اٗ ٢لاخ ؿطاء ٓؽٌْ ٝؼعْ  ً٤ُٝ .َٓ 721تاُٙهٝنج ٘ٝغ اٗثٞتح
قن .ْٛشْ ذؼوْ ك ٢ظٜاو أُٔٞكج  Autoclaveتكنظح ؼهانج ُٔٝ ّº171كج  17قه٤وح ،إ
اُؽك اٌُُِِٞ ٢هد ك ٢ظٜاو اُرؼو 91 ٞٛ ْ٤قه٤وح أ ٝأهَ٣ٝ .عة إٔ ذٌ ٕٞهٔ٤ح اٍ pH
 1,7+6,8تؼك اُرؼو.ْ٤
أٓا الا ذْ اُرؼو ْ٤تٞاٌطح اُرهِ٤ػ ،ك ٌٖٔ٤اٌرفكاّ ذهً٤ى ٌكاٌ.P-A broth ٌٛٝ ٖٓ ٢
تٙهٝف ٓؼؤح ٣رْ ذٞو٣غ  ٖٓ َٓ 71اٌُ ٌٛٞكاٌ ٢اُرهً٤ى ك ٢ه٘اٗ ٢تؽعْ .َٓ721
انطشَمح:
٣رْ ّنض اُؼ٘٤ح توٞج ُٔكج 2شٞاٗ( ٢ؼٞآُ72 ٢هج) ٙ٣ٝاف  ٖٓ َٓ 111اُؼ٘٤ح اُ ٠اُو٘اٗ ٢اُر٢
ذؽٔ٣ٝ .P-A broth ٌٛٝ ٖٓ َٓ21 ١ٞىض ظ٤كاً توِة اُو٘٘٤ح ٓهج أٓ ٝهذُ ٖ٤رٞو٣غ اُؼ٘٤ح
تٌَّ ٓرٍا ١ٝك ٢اُ .ٌٛٞشْ ٣رْ ؼٜ٘ٙا ك ٢قنظح ؼهانج ٣ٝ ّº1,2+92رْ ههاءذٜا تؼك
ٌ7+74اػح ٌ9+48ٝاػح ٣ٝالؼع اٗراض اُؽآٗ.
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انتفسُش :الا ذفٔه اُالًرٞو ٝأٗرط ؼآٗ كٍٞف ٣ظٜه ُ ٕٞأٔله ك ٢اُ ٌٛٞاُىنػٝ .٢الا
ذْ اٗراض اُـاو أٙ٣ا ً كٍٞف ذظٜه نؿٞج ػ٘ك ّنض اُو٘٘٤ح تِطق .أ٤ًٔ ١ح ٖٓ اُـاو /ٝأٝ
اُؽآٗ ٣ؼ٘ٗ ٢ر٤عح ا٣عات٤ح ُِلؽٓ االكرها٘٣ٝ ٢رطِة اظهاء اُلؽٓ اُرؤً٤ك.١
انًشزهح انتأكُذَح وانًشزهح انتكًُهُح٘ٞٓ :ؽح ك ٢اٌَُّ نهْ ()9-4

شكم سلى ( )3-4يخطظ َىضر يشازم انفسص األفتشاضٍ وانتأكُذٌ وانتكًُهٍ نهكشف عٍ
تكتشَا انمىنىٌ انكهُح Total Colifotm
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انىسظ انضسعٍٍ٣ :رفكّ اُ BGLB broth ٌٛٞك ٢أٗات٤ة ذفٔه٣ح ُإلـرثانًٔ .ا ٓ٘ٞػ
ٌاتوا ً ك ٢اُلؽٓ اُرؤً٤كُ ١ثٌره٣ا اُو ُٕٞٞاٌُِ٤ح 1-2-4(Total Coliformض).
انطشَمح:
تؼك اُؽ٣ ٖٙرْ اٌرفكاّ ٗاهَ ٓ loopؼوْ ل ٝؼِوح تؽعْ ٝ ِْٓ 9,2 -9لُي ت٘وَ loopfuls
ٓهج أ ٝأًصه ٖٓ ٓهج ٖٓ اُو٘اٗ ٢أُٞظثح ُِلؽٓ األكرها٘ ٢اُ ٠األٗات٤ة اُؽا٣ٝح ػِ٠
ٝ .BGLB brothتكالً ٖٓ لُي  ٌٖٔ٣اٌرفكاّ ػٞق ـّثٓ ٢ؼوْ ٣رْ ؿٔهٍٓ ٙاكح الذوَ ػٖ
 ٌْ7,2ك ٢اُ ٌٛٞاُىنػُِ ٢لؽٓ أُٞظة اإلكرها٘ ٢شْ ٣رْ ؿٔه ٙاُ ٠هؼه اٗثٞب اُرفٔه
اُؽا ١ٝػِٝ BGLB broth ٠تؼكٛا ٣رْ اُرفِٓ ٖٓ اُؼٞق اُفّث.٢
ذٌهن اُؼِٔ٤ح ػِ ٠ظٔ٤غ األٗات٤ة أُٞظثح ُِلؽٓ اإلكرها٘ٝ ،٢ذؽ ٖٙتكنظح ؼهانج
ًٔ ّº1,2+92ا ٓ٘ٞػ ٌاتوا ً ك ٢اُلؽٓ اُرؤً٤كُ ١ثٌره٣ا اُو ُٕٞٞاٌُِ٤ح Total Coliform
(1-2-4ض).
ٝكٗ ٢لً اُٞهد ٗ ٌٖٔ٣وَ  ٖٓ loopfulsاُو٘اٗ ٢أُٞظثح ُِلؽٓ اإلكرها٘ ٢اُEC ٌٛٝ ٠
ُ( brothرؽك٣ك ٝظٞق تٌره٣ا  /ٝ ) thermotolerant (fecal) coilformأEC– ٌٛٝ ٝ
ُ ( MUG brothرؽك٣ك ٝظٞق  )E.coilػِ ٠إٔ ٣رْ ذِو٤ػ اُ ٌٛٞاألًصه ذصث٤طا ً ُِثٌره٣ا
( )BGLB brothك ٢األـ٤ه.
انتفسُش :اٗراض اُـاو ك BGLB broth ٌٛٝ ٢تـٌ 9+ 48 ٕٞٙاػح ٣ئًك ٝظٞق تٌره٣ا
اُوٝ .ُٕٞٞذٍعَ اُ٘ر٤عح تٕٞنج )ُ (P-A test positive or negativeثٌره٣ا اُوُٕٞٞ
اٌُِ٤ح ك ٖٓ َٓ111 ٢اُؼ٘٤ح .ػ٘٤اخ ٓ٤ا ٙاُّهب أُٞظثح ُلؽٓ تٌره٣ا اُو ُٕٞٞاٌُِ٤ح ٣عة
إٔ ٣رْ اظهاء كؽٓ  ( thermotolerant (fecal) coilformناظغ اُلوهج  )8-4أ ٝكؽٓ
( E.coliناظغ اُلوهج .)3-4
انًشزهح انتكًُهُح٣ :عة اظهاء اُلؽٓ اُرٌُٔ ٢ِ٤ؼ٘٤اخ أُ٤ا ٙاُفاّ ًٔا ٓ٘ٞػ ٌاتوا ً ك٢
كؽٓ تٌره٣ا اُو ُٕٞٞاٌُِ٤ح 1-2-4( Total Coliformق) .أٗظه اٌَُّ (.)9-4
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 8-4طشَمح فسص انثكتشَا انمىنىَُح انًتسًهح نهسشاسج )Thermotolerant (Fecal
Coliform Procedure
ٝذؼهف تثٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح  ٢ٛٝ ،fecal coliformهاقنج ػِ ٠ذفٔ٤ه اُالًرٞو ٝاٗراض
اُـاو تكنظح ؼهانج ٝ ّº44,2هك ذْ ذٍعِٜ٤ا ك ٢أُ٤ا ٙاُـ٘٤ح تأُٞاق اُؼ٣ٞٙح أ ٝك ٢أُ٘اـاخ
اإلٌرٞائ٤ح ك ٢ؿ٤اب اُرِٞز اُثهاو ١اُؽك٣سُ .مُي كبٗ ٚػ٘ك اُثؽس ػٖ اُرِٞز اُثهاو١
 ٠ٔٞ٣تبظهاء اـرثان اٍ ٓ( E.coliئِه أًصه ذؽك٣كاً)ٓٝ .غ لُي هك ذرطِة األٗظٔح ذؽك٣ك
(اـرثان) تٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح ٝػ ّكٛا.
 ٌٖٔ٣كؽٓ تٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح تطه٣وح األٗات٤ة اُرفٔه٣ح أُرؼكقج ٝاُر٤ٌ ٢رْ ِهؼٜا،
أ ٌٖٔ٣ ٝاٌرفكاّ ٚه٣وح اُرهِ٤ػ اُـّائ٣ .membrane-filter method ٢رْ ذّفٓ٤
تٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح تطه٣وح األٗات٤ة اُرفٔه٣ح أُرؼكقج ٝلُي ُواتِ٤رٜا ػِ ٠ذفٔ٤ه اُالًرٞو
إلٗراض اُـاو ك ّº1,7+44,2 ٢ـالٍ ٌ7+74اػح.
 1-8-4إختثاس تكتشَا انمىنىٌ انثشاصَح  thermotolerant coliformتإستخذاو وسظ
()EC medium
إ اـرثان تٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح  thermotolerant coliformتبٌرفكاّ EC ( ٌٛٝ
 )mediumهاتَ ُِرطث٤ن ٝاُرؽون ػٖ تٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح ك٤ٓ ٢ا ٙاُّهب ٝذِٞز
اُعكإٓٝ ٍٝاقن أُ٤ا ٙاُفاّ اُر٣ ُْ ٢رْ ذٕل٤رٜا ٘ٓٝظٓٞاخ ٓؼاُعح ٓ٤ا ٙإُهف إُؽ٢
٤ٓٝا ٙاٍُثاؼح ٝأُ٤ا ٙاُثؽه٣ح ٝاُهٔك اُؼاّ ُعٞقج أُ٤ا .ٙالٍ٣رفكّ EC medium ٌٛٝ
ُؼىٍ تٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح تٌَّ ٓثاِه ٖٓ أُاءٝ ،اٗٔا ٣رطِة اؿ٘اء اُثٌره٣ا كٌٛٝ ٢
اكرهاُ٘ ٢إلٌرؼاقج أُصُِ ٠ثٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح.
انىسظ انضسعٍ :اُ ٌٛٞاُىنػ ٢أٍُرفكّ ٝ EC medium broth ٞٛذٍرفكّ األٌٝاٚ
اُىنػ٤ح اُرعان٣ح أ ٝذؽٙه ٖٓ أُٞاق ا٥ذ٤ح:
20.0 g
5.0 g
1.5 g
4.0 g
1.5 g
5.0 g
1L

Tryptose or trypticase
Lactose
Bile salts mixture or bile salts No. 3
)Dipotassium hydrogen phosphate (K2HPO4
)Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4
)Sodium chloride (NaCl
Reagent-grade water
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ذٙاف أُٞاق اُعاكح اُ ٠أُاءٝ ،ذفِ ٛظ٤كاً ،شْ ذٍفٖ ؼر ٠اإللاتح .هثَ اُرؼو ْ٤ذٞوع تبؼعاّ
ٓ٘اٌثح ك ٢أٗات٤ة ذفٔه٣ح ذؽر ١ٞػِ ٠اٗثٞتح قنٞ٘ٞٓ ْٛػح تٌَّ ٓوِٞب ،ذـِن األٗات٤ة
تـطاء ٓؼكٗ ٢أ ٝتالٌر٤ي ٓواُِ ّٝؽهانج .شْ ذؼوْ تعٜاو أُٔٞكج  Autoclaveتكنظح ؼهانج
ُٔٝ ّº171كج 12-17قه٤وح٘٣ .ثـ ٢اُرؤًك إ اٗثٞتح قن ْٛـاُ٤ح ٖٓ كواػاخ اُٜٞاء٣ٝ ،عة
ه٤اي هٔ٤ح اٍ  1,7+6,3 pHتؼك اُرؼو.ْ٤
طشَمح انعًم:
أ -تؼك اُؽ ٖٙألٗات٤ة اُلؽٓ األكرها٘٣ ٢رْ ّنض األٗثٞب تِطق (اُم٣ ١ظٜه ؿاو أٝ
ٗٔ ٞأ ٝؼآٗ) ٝلُي إلػاقج ذعاًٗ األؼ٤اء أُعٜه٣ح ٝذٞو٣ؼٜاٝ .تٍهػح ٣رْ
اٌرفكاّ ٗاهَ ٓؼوْ  loopل ٝؼِوح هطهٛا ُ٘ ِْٓ9,2-9وَ ٝ loopfulsاؼك أ ٝأًصه
ٖٓ األٗات٤ة اُر ٢ذظٜه ٗٔٓ ٞغ ؼآٗ /ٝأ ٝؿاو اُ ٠اٗثٞتح ذفٔه٣ح ذؽٌٛٝ ١ٞ
ٝ .EC brothتكالً ٖٓ لُي  ٌٖٔ٣اٌرفكاّ ػٞق ـّثٓ ٢ؼوْ ٣رْ ؿٔهٍٓ ٙاكح الذوَ
ػٖ  ٌْ7,2ك ٢اُ ٌٛٞاُىنػ ٢اإلكرها٘ ٢شْ ٣رْ ؿٔه ٙاُ ٠هؼه اٗثٞب اُرفٔه
اُؽا ١ٝػِ٣ٝ EC broth ٠رْ اُرفِٓ ٖٓ اُؼٞق اُفّث .٢ذٌهن ٛم ٙاُؼِٔ٤ح ُعٔ٤غ
أٗات٤ة اُرفٔه٣ح أُٞظثح ُِلؽٓ اإلكرها٘ٝ ٢ذؽ ٖٙك ٢ؼٔاّ ٓائ ٢تكنظح ؼهانج
 ٌٖٔ٣ .ّº1,7+44,2اُرِو٤ػ ُ/ٝ EC broth ٌٛٞأ EC-Mug broth ٝك ٢إٓ
ٝاؼك ٓغ  BGLB broth ٌٛٝػِ ٠إٔ ٣رْ ذِو٤ػ  ( BGLB broth ٌٛٝاألًصه
ذصث٤طاً) ك ٢األـ٤ه.
ب٣ -رْ ٘ٝغ األٗات٤ة أُِوؽح ك ٢ؼٔاّ ٓائ٣ٝ ٢ل َٙإٔ  ٌٕٞ٣ل ٝؿطاء ،ـالٍ 91قه٤وح
تؼك اُرِو٤ػ٣ٝ .رْ ؼٜ٘ٙا تكنظح ؼهانج ُٔ ّº1,7+44,2كج ٌ7+74اػح٘٣ٝ .ثـ ٢إ
 ٌٕٞ٣ػٔن أُ٤ا ٙك ٢اُؽٔاّ أُائً ٢اك٤ا ً ُـٔه األٗات٤ة اُ ٠أػٍِٓ ٠رٌُِٛٞ ٟٞ
اُىنػ.٢
انتفسُش :إ اٗراض اُـاو ٓغ ٝظٞق ٗٔ ٞك EC broth ٌٛٝ ٢ـالٍ ٌ7+74اػح أ ٝأهَ
ٖٓ لُي ٣ؼرثه ٗر٤عح ٓٞظثح ُلؽٓ ٝ .thermotolerant (fecal) coliformإ ػكّ
ٝظٞق اُـاو (ٓغ ٗٔ ٞهِ َ٤أ ٝتك ٞٔٗ ٕٝك ٢اُ٣ )ٌٛٞؼرثه ٗر٤عح ٌاُثح ُِلؽٓ .الا ذْ
اٌرفكاّ ٚه٣وح األٗات٤ة اُرفٔه٣ح أُرؼكقج٣ ،رْ ؼٍاب اُؼكق األًصه اؼرٔاُ٤ح MPN
ُثٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح ٖٓ ػكق األٗات٤ة أُٞظثح ًُٔ ( EC broth ٌٛٞا ٓ٘ٞػ ك٢
كوهج -1-2-4ق) .ػ٘ك اٌرفكاّ اٗثٞتح ٝاؼكج كو ٖٓ ٛه٘٘٤ح اُلؽٓ اإلكرها٘ ٢أُلهقج،
ذٍعَ اُ٘ر٤عح ٝظٞق أ ٝػكّ ٝظٞق ُثٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح ( presence or absence
) .thermotolerant coliformالا ظٜه ًٗٔ ٞص٤ق ٓغ ػكّ اٗراض ؿاو ٣رْ اـٙاع اُ٘ٔٞ
اُ ٠اـرثان  thermotolerant coliformأ E. coli ٝتبٌرفكاّ أٌٝا ٚأـهٓ ٟفرِلح.
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 2-8-4إختثاس تكتشَا انمىنىٌ انثشاصَح يثاششج تإستخذاو وسظ ()A-1 medium
)Thermotolerant (Fecal) Coliform Direct Test (A-1 Medium
أ -انىسظ انضسعٍ  ٌٖٔ٣ :A-1 Mediumإٔ ٍ٣رفكّ ُِؼىٍ أُثاِه ُثٌره٣ا اُوُٕٞٞ
اُثهاو٣ح ٖٓ ٗٔالض أُ٤ا ٙؿ٤ه أُهِؽح ٤ٓٝا ٙإُهف إُؽ ٢أُؼاُعح ٝأُ٤اٙ
اُثؽه٣ح  ٌُٖٝالٍ٣رفكّ ُٔ٤ا ٙاُّهبٝ .ػِ ٠ػًٌ ٚه٣وح  EC mediumكبٕ
اٌرفكاّ  A-1 medium ٌٛٝال٣ؽراض اُ ٌٛٝ ٠اؿ٘ائ ٢ك ٢أٌٝا ٚاكرها٘٤ح
ُإلٌرؼاقج أُصاُ٤ح ُثٌره٣ا اُوًٝ .ُٕٞٞمُي  ٌٖٔ٣ذؽ٤ٙه اُ ٖٓ ٌٛٞأُٞاق األ٤ُٝح
ا٥ذ٤ح:
5.0 g
20.0 g
5.0 g
0.5 g
1.0 mL
1L

Lactose
Tryptone
)Sodium chloride (NaCl
Salicin
Polyethylene glycol p-isooctylphenyl ether
Reagent-grade water

ذٍفٖ ظٔ٤غ أُٞاق ؼر ٠الاتح أُٞاق إُِثح ،شْ ذٙاف polyethylene glycol p-
٣ٝ .isooctylphenyl etherرْ ٘ث ٛاٍ ٝ .1.1+6,3 pHػ٘ك اٌرفكاّ ٖٓ َٓ11
اُؼ٘٤ح ٣رْ ذؽ٤ٙه ذهً٤ى ش٘ائ ٖٓ ٢اُ ٌٕٞ٤ُ (double-strength) ٌٛٞاُرهً٤ى اُٜ٘ائ٢
تؼك ا٘اكح اُؼ٘٤ح ٔؽ٤ػ.
هثَ اُرؼوٞ٣ ْ٤وع اُ ٌٛٞتؤؼعاّ ٓ٘اٌثح ك ٢أٗات٤ة ذفٔه٣ح ذؽ ١ٞاٗثٞتح قنٞ٘ٞٓ ْٛػح
تٌَّ ٓوِٞبٝ .ذـِن األٗات٤ة تـطاء ٓؼكٗ ٢أ ٝتالٌرٓ ٢ٌ٤واُِ ّٝؽهانج٣ٝ .رْ ذؼوْ٤
األٌٝا ٚتعٜاو أُٔٞكج  Autoclaveتكنظح ؼهانج ُٔ ّº171كج 11قهائنٝ .تؼك اُرؼوْ٤
٣رْ اُرؤًك ٖٓ أٗ ٚاٗثٞتح قن ْٛـاُ٤ح ٖٓ كواػاخ اُٜٞاءٝ .ذؽلع كٌٓ ٢إ ٓظِْ تكنظح
ؼهانج اُـهكح ُٔكج الذى٣ك ػٖ  2أ٣اّ٣ٝ .رْ ذعا َٛاُهاٌة أُرٌ ٕٞأش٘اء اُرفى.ٖ٣
انطشَمح :ذِوػ أٗات٤ة ًٔ A-1 brothا ٓ٘ٞػ كٚ ٢ه٣وح األٗات٤ة اُرفٔه٣ح أُرؼكقج
ُرؽِ( TC َ٤اُلوهج 1-2-4ب) .ذؽُٔ ٖٙكج ٌ9اػاخ تكنظح ؼهانج  .ّº1,2+92شْ ذ٘وَ
األٗات٤ة ُِؽ ٖٙك ٢ؼٔاّ ٓائ Water bath ٢تكنظح ؼهانج  .ّº1,7+44,2شْ ٣ؼاق
ؼٜ٘ٙا ٓهج شاٗ٤ح ُٔكج ٌ7+71اػح.
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انتفسُش :اٗراض اُـاو ك ٢أ ٖٓ ١األٗات٤ة  A-1 brothتـٌ74 ٕٞٙاػح أ ٝأهَ ٣ؼرثه
ٗر٤عح ٓٞظثح ُِلؽٓ٣ .رْ ؼٍاب اُؼكق األًصه اؼرٔاُ٤ح ُ MPNثٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح
 ٖٓ FCػكق األٗات٤ة أُٞظثح ًُٔ A-1 medium broth ٌٛٞا ٓ٘ٞػ ك ٢كوهج -2-4
1ق.
 9-4تمُُح إختثاس تكتشَا  Escherichia coliانمىنىَُح تإستخذاو انشكُضج انًتأنمح
Escherichia coli Procedure Using Fluorogenic Substrate
إ تٌره٣ا  Escherichia coliاُو٤ُٗٞٞح  ٢ٛاؼك ٟأُاٌ٣هٝتاخ أُرٞاظكج تٕٞنج ٚث٤ؼ٤ح
ك ٢تهاو اُؽٞ٤اٗاخ لٝاخ اُكّ اُؽان ٝ .normal floraإ ٝظٞقٛا ك ٢أُاء ٣ؼك ٓئِهاً
ُِرِٞز اُثهاوٝ ١اؼرٔاُ٤ح ٝظٞق ٍٓثثاخ األٓهاٖ أُؼ٣ٞحٝ .إ اـرثان تٌره٣ا
 ٌٖٔ٣ Escherichia coliذطث٤وٜا ػِ٤ٓ ٠ا ٙاُّهب  ٝأُ٤ا ٙاٍُطؽ٤ح ٝأُ٤ا ٙاُعٞك٤ح ٤ٓٝاٙ
إُهف إُؽ ٌٖٔ٣ٝ .٢اٌرفكاّ ذو٘٤ح األٗات٤ة أُرؼكقج ًٔا ٓ٘ٞػ أقٗاٝ ٙلُي أٓا تبٌرفكاّ
ٚه٣وح اُرهِ٤ػ اُـّائ ٢أ ٝتطه٣وح اـرثان أٗى ْ٣اُهً٤ىج أُرلِٞن ٘ٛٝاُي ٚهم أـهٌُِّ ٟق
ػٖ ٝظٞق .Escherichia coli
ٍ٣رفكاّ  EC–MUG medium ٌٛٝإلـرثان تٌره٣ا ٝ Escherichia coliلُي إلٕ
تٌره٣ا  Escherichia coliذؼهف ً٘ٞع ٖٓ اُثٌره٣ا اُو٤ُٗٞٞح اُر ٢ذٔرِي اٗىβ- ْ٣
ٝ glucuronidase,اُم ُٚ ١اُواتِ٤ح ػِ ٠ذلٌ٤ي اُهً٤ىج أُرلِٞنج 4-
ٔٓ methylumbelliferyl- β -D-glucuronide (MUG),ا ٣ؽهن أُاقج أُرلِٞنج ك٢
ؿٌ7+74 ٕٞٙاػح أ ٝأهَ ٖٓ لُي .ك EC–MUG medium ٌٛٝ ٢تكنظح ؼهانج
.ّº1,7+44,2
 1-9-4أختثاس  Escherichia coliتإستخذاو وسظ EC–MUG medium
إ اٌرفكاّ ٌُِّ EC–MUG medium ٌٛٝق ػٖ تٌره٣ا ٌٖٔ٣ Escherichia coli
ذطث٤و ٚػِ٤ٓ ٠ا ٙاُّهب ٝذِٞز اُعكإٓٝ ٍٝاقن أُ٤ا ٙاُفاّ ؿ٤ه أُهِؽح ٝأٗظٔح ٓؼاُعح
ٓ٤ا ٙإُهف إُؽ٤ٓٝ ٢ا ٙاٍُثاؼح ٤ٓٝا ٙاُثؽهٝ ،أُهاهثح اُؼآح ُ٘ٞػ٤ح أُ٤اٝ .ٙالٍ٣رفكّ
ُِ EC–MUG ٌٛٝؼىٍ أُثاِه ،كالتك ٖٓ اٌرفكاّ  ٌٛٝاكرها٘ ٢اؿ٘ائُ ٢إلٌرؼاقج أُصِ٠
ُثٌره٣ا . Escherichia coli
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اُ ٌٛٞأٍُرفكٍّ٣ :رفكّ  ٌٖٔ٣ٝ EC–MUG medium ٌٛٝذؽ٤ٙه ٖٓ ٙاألٌٝاٚ
اُرعان٣ح ؼٍة ذؼِٔ٤اخ اُّهًح إُّٔ٘ؼح أ٣ ٝرْ ذؽ٤ٙه ٖٓ ٙأُٞاق أقٗا:ٙ
Tryptose or trypticase
20.0 g
Lactos
5.0 g
Bile salts mixture or bile salts No.3
1.5 g
Dipotassium hydrogen phosphate (K2HPO4) 4.0 g
)Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4
1.5 g
)Sodium chloride (NaCl
5.0 g
4-Methylumbelliferyl- β -D-glucuronide (MUG) 0.05 g
Reagent-grade water
1L
ذٙاف أُٞاق اُعاكح اُ ٠أُاء ٝذٔىض ظ٤كاً ،شْ ذٍفٖ ُإللاتحٝ .هثَ اُرؼو٣ ْ٤رْ ذٞو٣ؼٜا ك٢
اٗات٤ة الذرؤُن ذؽد األٞٚاٍ أُٞظ٤ح اُطِ٣ٞح (ٗ766-762اٗٓٞره) ُٕٔثاغ األِؼح كٞم
اُث٘لٍع٤ح( ٌٖٔ٣ .)UVاإلٌرـ٘اء ػٖ ٘ٝغ اٗثٞتح قن . ْٛذـِن األٗات٤ة تـطاء ٓؼكٗ ٢أٝ
تالٌرٓ ٢ٌ٤واُِ ّٝؽهانج٣ٝ .عة إٔ  pH ٌٕٞ٣اُ 1,7+6,3 ٌٛٞتؼك اُرؼو ْ٤تعٜاو اُرؼوْ٤
ُٔٝ autoclaveكج 12قه٤وح ٝتكنظح ؼهانج .ّº171
انطشَمح:
ذ ّهض األٗات٤ة اُرفٔه٣ح أ ٝاُو٘اُِٗ ٢لؽٓ األكرها٘ ٢اُر ٢ذظٜه ٗٔ ٞأ ٝؿاو أ ٝؼآٗ
تِطقٝ ،لُي إلػاقج ذعاًٗ االؼ٤اء أُعٜه٣ح ك ٢اٍُ٣ٝ .ٌٛٞرفكّ ٗاهَ ٓؼوْ  loopؼِورٚ
لاخ هطه تؽعْ ُ٘ ِْٓ9,2-9وَ ٝ loopfulsاؼك أ ٝأًصه ٖٓ األٗات٤ة اُر ٢ذظٜه ٗٔ ٞاُ٠
اٗثٞتح ذفٔه٣ح ذؽٝ .EC-MUG broth ٌٛٝ ١ٞتكالً ٖٓ لُي  ٌٖٔ٣اٌرفكاّ ػٞق ـّث٢
ٓؼوْ ٣رْ ؿٔهٍٓ ٙاكح الذوَ ػٖ  ٌْ7,2ك ٢اُ ٌٛٞاُىنػ ٢شْ ٣رْ ؿٔه ٙاُ ٠هؼه اٗثٞب
اُرفٔه اُؽا ١ٝػِ٣ٝ EC-MUG broth ٠رْ اُرفِٓ ٖٓ اُؼٞق اُفّث.٢
ذ٘ٞغ ظٔ٤غ األٗات٤ة أُىنٝػح  EC-MUG brothك ٢ؼٔاّ ٓائ water bath ٢تـٕٞٙ
91قه٤وح ٖٓ اُرِو٤ػ٣ .رْ ؼ ٖٙاألٗات٤ة أُِوؽح  ٝأٗات٤ة اٍُ٤طهج اٍُاُثح ُٔكج ٌ7+74اػح
ك ٢ؼٔاّ ٓائ٣ٝ ٢ل َٙإٔ  ٌٕٞ٣ل ٝؿطاء ُِؽلاظ ػِ ٠قنظح ؼهانج ٣ٝ .ّº1,7+44,2رْ
أُؽاكظح ػِ ٠ػٔن أُاء ك ٢اُؽٔاّ أُائٔٓ ٢ا ٍٔ٣ػ ُِٔاء إ  ٌٕٞ٣تٍٔرٌ ٟٞطػ اٌُٛٞ
اُىنػ.٢

149

اُرؽاُ َ٤اُثٌرهُٞٞ٣ظ٤ح

اُلَٕ اُهاتغ

انتفسُش٣ :رْ اظهاء كؽٓ اُرؤُن ػِ ًَ ٠األٗات٤ة اُر ٢ذظٜه ٗٔ ٞتبٌرفكاّ ٕٓثاغ األِؼح
كٞم اُث٘لٍع٤ح  ٝ 6Wتطٞٓ ٍٞظٗ766-762 ٢اٗٓٞره٣ٝ .ؼرثه ٝظٞق اُ ٗ٤ٓٞاألونم
اٍُاٚغ ٗر٤عح ٓٞظثح ُلؽٓ ٝ .E.coliإ ٝظٞق اُ٘ٔ ٞتـ٤اب اُ ٗ٤ٓٞاألونم ٣ؼرثه ٗر٤عح
ٌاُثح ُِلؽُٓٝ .رلٍ٤ه اُ٘رائط ٝذع٘ة ٌٞء ذؽك٣ك اُ ٗ٤ٓٞاُٙؼ٤ق ُِ ٌٛٞاُىنػ ٢أٝ
ُىظاض األٗات٤ة ٝذكاـِٜا ً٘ر٤عح ٓٞظثح ،ك٘٤ثـ ٢اظهاء ذو٤ٌ ْ٤٤طهج ٓٞظثح ٌٝاُثح ٝلُي
تلؽٓ تٌره٣ا ٓ E.coliؼهٝكح ًٍ٤طهج ٓٞظثح ( ،)MUG-positive cultureأٓا اٍُ٤طهج
اٍُاُثح كرٌ ٕٞتىناػح تٌره٣ا )MUG-negative culture( Klebsilla pneumonia
ًٝمُي كؽٓ اٗثٞب اـرثان ُ EC-MUG ٌٛٞؿ٤ه ِٓوػ .أٍُاكح تٕٓ ٖ٤ثاغ األِؼح كٞم
اُث٘لٍع٤ح ٝ UV lampاألٗات٤ة ٣عة إٔ ذٌٔٓ ٕٞاشِح ُِثؼك ػٖ اٗثٞب اٍُ٤طهج أُٞظثح E.
 coliاُم٣ ١ظٜه ٝ ٗ٤ٓٝا٘ػ ػِ ٠ػًٌ اٗثٞب اٍُ٤طهج اٍُاُثح ٝاٗثٞتح اٍُ٤طهج ٌُِٛٞ
اُـ٤ه ِٓوػ٣ .رْ ؼٍاب اُؼكق األًصه اؼرٔاُ٤ح ُ MPNثٌره٣ا  ٖٓ E. coliػكق أٗات٤ة EC-
 MUG brothأُٞظثح ُِلؽٓ ٝلُي ؼٍة اُلوهج -1-2-4ق.
ك ٢ؼاُح اٌرفكاّ اٗثٞب اـرثان ٝاؼك كو ٛأ ٝاُىنع ٖٓ كؽٓ اكرهاُ٘ ٢و٘٘٤ح أٍٓ ٝرؼٔهج
ٝاؼكج ،ذٍعَ اُ٘ر٤عح ًٞظٞق أ ٝػكّ ٝظٞق ).(presence or absence of E. coli
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 7-3-4تسذَذ وخىد تكتشَا انمىنىٌ انثشاصَح وتكتشَا  E. coliفٍ آٌ وازذ
Simultaneous Determination of Thermotolerant Coliforms and E.
coli
 ٌٖٔ٣ذؽك٣ك ٝظٞق تٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح  ٝتٌره٣ا  E. coliكٗ ٢لً اُٞهد ٝلُي ت٘ٞغ
اٗثٞتح قن ْٛتٌَّ ٓوِٞب ػ٘ك ذٞو٣غ  EC-MUG broth ٌٛٝك ٢األٗات٤ة٣ٝ ،رْ ذؽ٤ٙه
ًٔ EC-MUG ٌٛٝا ٓ٘ٞػ ك ٢كوهج .1-3-4
انتسضُش :هثَ اُرؼو٣ ْ٤رْ ذٞو٣غ ًٔ٤ح ٓ٘اٌثح ٖٓ اُ EC-MUG broth ٌٛٞك ٢أٗات٤ة
اـرثان ذؽ ١ٞاٗثٞتح قنٞ٘ٞٓ ْٛػح تٌَّ ٓوِٞب ٣ٝعة إٔ ذٌ٤ًٔ ٕٞح اُ ٌٛٞتؽ٤س ذـٔه
ػِ ٠األهَ ٕٗق اُ ٠شِص ٢اٗثٞتح قن ْٛتؼك اُرؼو٣ٝ .ْ٤رْ ؿِن األٗات٤ة تـطاء ٓؼكٗ ٢أٝ
تالٌر٤ي ٓواُِ ّٝؽهانج٣ٝ .عة إ ٙ٣ث pH ٛاُ 1,7+6,3 ٠تؼك اُرؼؤُ ْ٤كج 12قه٤وح تكنظح
ؼهانج .ّº171
انطشَمح:
ذ ّهض األٗات٤ة اُرفٔه٣ح أ ٝاُو٘اُِٗ ٢لؽٓ األكرها٘ ٢اُر ٢ذظٜه ٗٔ ٞأ ٝؿاو أ ٝؼآٗ
تِطقٝ ،لُي ألػاقج ذعاًٗ األؼ٤اء أُعٜه٣ح ك ٢اٍُ٣ .ٌٛٞرفكاّ ٗاهَ ٓؼوْ  loopؼِور ٚلاخ
هطه تؽعْ ُ٘ ِْٓ9,2-9وَ ٝ loopfulsاؼك ا ٝأًصه ٖٓ األٗات٤ة اُر ٢ذظٜه ٗٔ ٞاُ ٠اٗثٞتح
ذفٔه٣ح ذؽٝ .EC-MUG broth ٌٛٝ ١ٞتكالً ٖٓ لُي  ٌٖٔ٣اٌرفكاّ ػٞق ـّثٓ ٢ؼوْ ٣رْ
ؿٔهٍٓ ٙاكح الذوَ ػٖ  ٌْ7,2ك ٢اُ ٌٛٞاُىنػٝ ٢اـهاظ ٚكٞناً شْ ٣رْ ؿٔه ٙاُ ٠هؼه اٗثٞب
اُرفٔه اُؽا ١ٝػِ٣ٝ EC-MUG broth ٠رْ اُرفِٓ ٖٓ اُؼٞق اُفّث.٢
ذ٘ٞغ ظٔ٤غ األٗات٤ة أُِوؽح  EC-MUG brothك ٢ؼٔاّ ٓائ water bath ٢تـٕٞٙ
91قه٤وح ٖٓ اُرِو٤ػ٣ .رْ ؼ ٖٙاألٗات٤ة أُِوؽح ٝأٗات٤ة اٍُ٤طهج أُٞظثح ٝاٍُاُثح ُٔكج
ٌ7+74اػح ك ٢ؼٔاّ ٓائ٣ٝ ٢ل َٙإٔ  ٌٕٞ٣ل ٝؿطاء ُِؽلاظ ػِ ٠قنظح ؼهانج
٣ٝ .ّº1,7+44,2رْ أُؽاكظح ػِ ٠ػٔن اُؽٔاّ أُائٔٓ ٢ا ٍٔ٣ػ ُِٔاء إٔ  ٌٕٞ٣تٍٔرٟٞ
ٌطػ اُ ٌٛٞاُىنػ.٢
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انتفسُش٣ :رْ كؽٓ اُرؤُن ػِ ًَ ٠األٗات٤ة اُر ٢ذظٜه ٗٔ/ٝ ٞأ ٝؿاو تبٌرفكاّ ٕٓثاغ
األِؼح كٞم اُث٘لٍع٤ح  ٝ 6Wتطٞٓ ٍٞظٗ966-962 ٢اٗٓٞره ( .)365-366 nmإ ٝظٞق
اُ٘ٔٓ ٞغ اٗراض اُـاو ٣كٍ ػِٗ ٠ر٤عح ٓٞظثح ُٞظٞق تٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح thermotolerant
ٝ ،coliformإ ٝظٞق اُرؤُن األونم اٍُاٚغ ٣ؼرثه ٗر٤عح ٓٞظثح ُلؽٓ  .E. coliاألٗات٤ة
اُر ٢ذظٜه ٗٔ/ٝ ٞا ٝؿاو  ٗ٤ٓٝٝذؤُن ذؼرثه ٗر٤عح ٓٞظثح ٌَُ ٖٓ تٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح
 .E. coli ٝ thermotolerant coliformأٓا األٗات٤ة اُر ٢ذظٜه ٗٔ/ٝ ٞأ ٝؿاو تكٕٝ
 ٗ٤ٓٝاونم ٌاٚغ ٣ؼرثه ٗر٤عح ٓٞظثح ُثٌره٣ا اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح thermotolerant
ٌٝ coliformاُثح ُثٌره٣ا .E. coli
ٗٝر٤عح اُ ٠اُ ٗ٤ٓٞأُرؤُن اُٙؼ٤ق ُِ ٌٛٞاُىنػ ٢أُ ٝىظاض األٗات٤ة ٣عة ذّ ٞـ ٢اُؽمن
ػ٘ك ذلٍ٤ه اُ٘رائطٍُِٔٝ .اػكج ك ٢ذلٍ٤ه اُ٘رائط٘٣ ،ثـ ٢اظهاء ذو٤ٌ ْ٤٤طهج ٓٞظثح ٌٝاُثح
ٝلُي تلؽٓ تٌره٣ا ٓ E.coliؼهٝكح ًٍ٤طهج ٓٞظثح ( ،)MUG-positive cultureأٓا
اٍُ٤طهج اٍُاُثح كرٌ ٕٞتىناػح تٌره٣ا thermotolerant Klebsilla pneumonia
(ًٝ )MUG-negative cultureمُي كؽٓ اٗثٞب اـرثان ُ EC-MUG ٌٛٞؿ٤ه ِٓوػ
( .)without inoculatedأٍُاكح تٕٓ ٖ٤ثاغ االِؼح كٞم اُث٘لٍع٤ح ٝ UV lampاألٗات٤ة
٣عة إٔ ذٌٔٓ ٕٞاشِح ُِثؼك ػٖ اٗثٞب اٍُ٤طهج أُٞظثح  E. coliاُم٣ ١ظٜه ٝ ٗ٤ٓٝا٘ػ
ػِ ٠ػًٌ اٗثٞب اٍُ٤طهج اٍُاُثح ٝاٗثٞتح اٍُ٤طهج ُِ ٌٛٞاُـ٤ه ِٓوػ٣ .رْ ؼٍاب اُؼكق األًصه
اؼرٔاُ٤ح ُ MPNثٌره٣ا  ٖٓ E. coliػكق أٗات٤ة  EC-MUG brothأُٞظثح ُِلؽٓ ٝلُي
ًٔا ٓ٘ٞػ ك ٢كوهج -1-2-4ق ٝتبٌرفكاّ اُعكا )7-4( ٍٝأ )9-4( ٝأ.)4-4(ٝ
ك ٢ؼاُح اٌرفكاّ اٗثٞب اـرثان ٝاؼك كو ٛأ ٝاُىنع ٖٓ كؽٓ اكرهاُ٘ ٢و٘٘٤ح أٍٓ ٝرؼٔهج
ٝاؼكجٍٗ ،عَ اُ٘ر٤عح ًٞظٞق أ ٝػكّ ٝظٞق (presence or absence of E. coli and
).thermotolerant coliform
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اُرؽاُ َ٤اُثٌرهُٞٞ٣ظ٤ح

اُلَٕ اُهاتغ
 11-4إختثاس تكتشَا انمىنىٌ فٍ سثع ساعاخ:

ٛم ٙاُطه٣وح ّٓاتٜح ُطه٣وح اُرهِ٤ػ اُـّائُ ٢ثٌره٣ا اُو ٌُٖٝ ُٕٞٞتبٌرفكاّ أٌٝاٝ ٚقنظح
ؼٓ ٖٙفرِلح ُِؽٕ ٍٞػِ ٠اُ٘رائط ب ٌ2اػاخ ٝاُر ٢ذٌٔٓ ٕٞاشِح ُِطه٣وح اإلػر٤اق٣ح
ُِلؽٓ.
انىسظ انًستخذو:
ٍ٣رفكّ ٝ M-7h FC agar ٌٛٝنتٔا ال٣رٞكه ك ٢األٌٞام اُرعان٣ح ػٍِٓ ٌَِ ٠ؽٞم ُمُي
٘٣ثـ ٢ذؽ٤ٙهٞٓ ٖٓ ٙاق ٙاألٌاٌ٤ح :٢ٛٝ
5.0 g
3.0 g
10.0 g
5.0 g
7.5 g
0.2 g
0.1 g
0.35 g
0.3 g
15.0 g
1L

Proteose peptone No. 3 or polypeptone
Yeast extract
Lactose
d-Mannitol
)Sodium chloride (NaCl
Sodium lauryl sulfate
Sodium desoxycholate
Bromcresol purple
Phenol red
Agar
Reagent-grade water

ذفِ ٛظٔ٤غ أٌُٗٞاخ ٝذٍفٖ ك ٢ؼٔاّ ٓائٝ ٢تؼك إٔ ذمٝب ًَ أٌُٗٞاخ ٣رهى ك ٢اُؽٔاّ
أُائُٔ ٢كج 2قهائن ا٘اك٤ح .شْ ٣ثهق اُٙ٣ٝ ّº 61-22 ٠ث ٛاٍ  pHاُ 1,1 +2,9 ٠تٞاٌطح
 ( (0.1N) NaOHؿاُثا ً ٣ؽراض اُُ/َٓ1,92 ٠ره)٣ .ثهق اُٞ٣ٝ ّº 42 ٠وع ك ٢أٚثام لاخ
ؿطاء ٓؽٌْ تٌٔ٤ح ٝ َٓ2-4ذؽلع األٚثام ك ٢قنظح ؼهانج ٝ .ّº 11-7ذرِق تؼك ٓهٝن
 ّٞ٣91ك ٢ؼاُح ػكّ اإلٌرفكاّ.
طشَمح انعًم:
ذهِػ ًٔ٤ح ٓ٘اٌثح ٖٓ ؼعْ اُؼ٘٤ح ـالٍ ٝنم ذهِ٤ػ ،ذ٘ٞغ ٝنهح اُرهِ٤ػ ػِٚ ٠ثن ٣ؽ١ٞ
ٝ M-7h FC agar ٌٛٝذؽ ٖٙتكنظح ؼهانج ُٔ ّº41,2كج ٌ2اػاخٍٓ .رؼٔهاخ تٌره٣ا
اُو ُٕٞٞاُثهاو٣ح ذٌٔ ٕٞلهاء اُِ( ٕٞذكٍ ػِ ٠ذفٔه اُالًرٞو).
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البيانات المختبرية
برامج مراقبة نوعية المياه
تعتبر برامج المراقبةة للميةا القطةةة األهة فة تعيةين نوةيةة الميةا وهودتمةاح مةن ايةت مةابطتمةا
للمواصفة الطياسية او الح وتمثل برامج المراقبة قواةد البيانات الرئيسية لفم طبيعة الماء ومعرفة
مصادر التلوث ومةابطتما للمواصةفة ممةا اشةير .فمةن الممة فة بةرامج المراقبةة معرفةة بال ةب
الغرض الرئيس واألهمية لما سيوفر برنامج المراقبة.
ولكن قبل بدء أي برنامج للمراقبة ال بد من تعيين خةة البرنامج ةبر اإلهابة ةن هذ األسئلة:
هل برنامج المراقبة وطق ام دول ؟
هل برنامج المراقبة مرتب بدراسة فصلية او شمرية ام هل هو برنامج مراقبة روتيق مستمر؟
ماه نوةية الميا المةلوبة ف برنامج المراقبة (سةحية (نمرح بحيرةح هور...الخ)ح ميا شربح
ميا هوفيةح ميا صقاةية )...؟
ماه المقةطة المحددة بالبرنامج مع تحديد ااداثياتما ان امكن؟
هل هقاك بيانات سابطة تخص هذا البرنامج او نوةية الميا الت ساقوم بمراقبتما؟
ماه الفحوصات المةلوبة للبرنامج؟
هل أدوات القمذهة و الشخص الذي يطوم بالقمذهة مدرب هيدا لخةة القمذهة ؟
اين ساقوم بفحص المتغيرات المةلوبة ف البرنامج؟
هل المختبر الذي سيطوم بالفحص مؤهل للفحوصات المةلوبة ومدرب هيدا؟
هل مافة المستلزمات الخاصة بالقمذهة و الفحص متوفرة؟
لذا من المم قبل البدأ ببرنامج المراقبة تحديد خةةة البرنةامج و متابةة تطريةر ةةن مافةة مةا يخةص
البرنامج سواء من معلومات سابطة او مةلوبة مستطبالح وةن إمكانية توفيرها او ال.
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أهمية البيانات المختبرية
ال تعتبةةر األرقةةام الت ة يصةةدرها المختبةةر للمتغيةةرات ات أهميةةة ان ل ة تكةةن مرتبةةةة بمةةد
مراقبة وببرنامج قواةد للبيانات لحفظ تلك البيانات والرهوع اليما ةقد الحاهةح لةذا مةان االهتمةام
برصةةانة المختبةةر ودقةةة الفحوصةةات مةةن همةةةح و باألرقةةام و القتةةائج الت ة تصةةدر مةةن المختبةةر و
تحويلما الى بيانات و مخةةات بيانية وهداول ااصائية تراقب البرنامج مع الوقت.
و قد يخةئ البعض ويعتطد أن التحليل اإلاصائ يطتصر ةلةى ةمليةة همةع البيانةات والمعلومةات
الرقميةةة وهمعمةةا فة هةةداول ورسةةومات بيانيةةةح إال أن أهميةةة التحليةةل اإلاصةةائ تت ةةاو لةةكح
ايت تكمن أهمية التحليل اإلاصائ ف مونه الةريطة العلمية الت تستعين بما مختلف العلوم ف
تحليل البيانات وتعمي القتائج.
و لذا بر ت أهمية برامج قواةد البيانات ومقمةا بةرامج إدارة المعلومةات المختبريةة التة سقسةل
ال وء ةليما ف هذا الفصل
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تطبيقات ادارة المعلومات المختبرية في المختبرات البيئية
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM
APPLICATION IN ENVIRONMENTAL LAB.

LABORATORY

الحاسبة لك القظام الةذي سةاه مثيةرا فة تةةوير مةن البحةوث العلميةة والدراسةية مةن خةالل
برم ياتما و برام ما الت مانت تتةور باستمرار تةورا سريعا ف شتى الم ةاالت ومةذلك مةان
لبرامج الحاسبة وهود داخل المختبرات البيئية اي ا من خالل برامج ادارة المعلومات المختبريةة
( )limsفما ه نظم أدارة المعلومات؟
انظمة ادارة المعلومةات االداريةة هة م موةةة مةن االشةخات واالالت و االسةاليب التة تتصةل
حتقتظ وتعمل معا لت ميع ح استرهاع ح معال ة و تخزين المعةيات والبيانةات النتةاا المعلومةات
من اهل ان يستفيد مقما المستويات التالية-:
 -1العلماء والبااثين.
 -2صقاع ومتخذي الطرار.
 -3الممقيون.
 -4ال ممور العام.
ولمذا مان النظمة ادارة المعلومات االدارية اهمية مبيرة ف الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير
الحكومية فطد ساهمت هذ البرم يات مثيرا ف افظ نسخ ااتياطية للمعلومةات و قواةةد البيانةات
مع سمولة وسةرةة الوصةول اليمةا وبتخصصةية بالبحةت ةاليةة مةع تةوفير ال مةد الكبيةر للعةاملين
وتقسةةيل للبيانةةات لتظمةةر بشةةكل يخةةدم المسةةتويات االربعةةة سةةالفة الةةذمر والتة تةةود االسةةتفادة مةةن
مخزون قاةدة البيانات .ولمذ االنظمة تةبيطات مثيرة اادها ()LIMS
انظمة ادارة المعلومات المختبرية
انظمة ادارة المعلوما ت المختبرية ه االنظمة االدارية الت تخدم المعلومات المختبريةة وتتقةاول
المعلومات ماملة اول العيقة ابتداءا من استالمما داخل المختبر مرورا بفحوصاتما واتةى تقتمة
بالتطرير القمائ لقتائج العيقة.

153

الفصل الخامس

تحليل البيانات وبرامج إدارة المعلومات المختبرية

اهمية انظمة ادارة المعلومات المختبرية
تتمثل اهمية ادارة المعلومات المختبرية من ايت انماتوفر معلومات ةن
 -1همةةع العيقةةة وتةةاريخ همعمةةا ومكةةان ال مةةع واسة هةةامع العيقةةة وتةةاريخ تسةةليمما الةةى المختبةةر
....الخ
 -2بيانات ةن هميع نتائج الفحوصات لمذ العيقة ميمياويا وبايولوهيا وبكتريولوهيا .
 -3المحددات لكل نوع من انواع الميا (شربح معبأة ح نمر ح صر صح ....الخ)
 -4طريطة العمل المتبعة لكل فحص
يطوم البرنامج بمعال ة هذ البيانات واخراهما ةلى شكل تطارير
 -1تطرير نتائج ميمياوي
 -2تطرير نتائج بكتريولوه
 -3تطرير نتائج بايولوه
 -4تطرير ااصائ
ان تةبيل نظام ادارة المعلومات المختبرية مان نطلة ف التعامل مع االنظمةة الكومبيوتريةة داخةل
المختبةرات البيئيةة فبعةد ان مةان طبةع القتةائج بواسةةة البةرامج المكتبيةة ( )) office (word
اصةةبي يتعامةةل المبةةرمج والفق ة ةقةةد طبةةع القتةةائج برنةةامج خةةات يخةةزن هةةذ القتةةائج ف ة قاةةةدة
معلومات مخزنة مسبطا داخل الحاسبة .
مذلك اصبي باالمكان رب المختبرات الكيميائية والبايولوهية والبكتريولوهية مع بع ما البعض
واالتصال بمذ المختبرات اصبي بواسةة شبكة تسيةر ةليما ااسبة مرمزية (. )server
مذلك ممكن مستطبال من رب الشبكة ب ميع مختبةرات المحافظةات.مخةوة ثانيةة ومرالةة متطدمةة
لتةبيل هذا البرنامج.
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البيانات :
تمثل ا لبيانات ةقاصر قد تكون (نصوت حارقةامح صةور ...او اتةى اصةوات ...الةخ) تةت معال ةة
هةةذ العقاصةةر ويةةت تخزيقمةةا داخةةل همةةا الحاسةةوب ايةةت يطةةوم همةةا الحاسةةوب بعمليةةة معال ةةة
(تفسير ) لمذ العقاصر ويطوم بتحويلما الى معلومات نستةيع فممما و ادرامما.
تصدير البيانات
ان تصدير بيانات المختبر واصدار التطارير يكون الهل
 -1اهراء مسحا بيئيا لمقةطة معيقة
 -2اهراء دراسة لمقةطة معيقة
 -3اهراء دراسة اول طريطة ةمل الةتمادها
اواي سةةبب اخةةر ولكةة يكةةون هقةةاك تطريةةر للقتةةائج معتمةةد هقةةاك ةةةدد مةةن البرام يةةات التةة
يسةةتفادمقما الكيميةةائ المحلةةل وسقسةةل ال ةةوء ف ة هةةذا الفصةةل ةلةةى برنةةامج ادارة المعلومةةات
المختبرية
الفرق بين المعلومات والبيانات ؟
تشير العقاصر  PO4 ,0.04,3500الى بيانات تدخل الحاسبة ممكن بواسةة برم يات معيقة من
تفسير واخراا هذ البيانات ةلى شكل معلومات مفيدة ممكن تفسيرها .
ان نتي ةة فحةص  PO4هة  0.04ppmوان تكلفةة الفحةص الوااةد هة
تفسيرها باشكال وصور اخرى اسب المعال ة المةلوبة .

3500ديقةار وممكةن

أهمية البيانات
تكمن اهمية البيانات مونما المكونات االساسية الت يطوم ةليما اي ةمل .مما يمكن معال ة و دمج
البيانات مع بع ما باستخدام تطقيات متعددة وتظمر نتائج وتطارير مختلفة ومتعددة.
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ما هي قاعدة البيانات ؟
قاةدة البيانات ه م موةة من البيانات المرتبةة مع بع ما والت تختص بموضوع او امثر .
امثلة على قاعدة البيانات -:
-1
-2
-3
-4
-5

دليل الماتف
دغتر العقاوين.
س الت الرواتب لشرمة معيقة .
س الت المبيعات لشرمة ما.
هدول مواةيد انةالق الةائرات.

لماذا نستخدم قواعد البيانات االلكترونية ؟
تتميز قواةد البيانات االلكترونية ةن قواةد البيانات االةتيادية بعدة مميزات ه -:
 -1سمولة االستخدام.
 -2السرةة الفائطة .
 -3تخزين قدر هائل من البيانات .
 -4السماح بادخال و تحرير البيانات بسمولة شديدة.
 -5السماح بفر البيانات ف سرةة وسمولة .
 -6التحديت التلطائ واةادة اساب البيانات.
 -7السماح بالبحت السريع ةن البيانات وتحديدها.
 -8تقسيل وتقظي وتطدي البيانات بةريطة مف لة لدى المستخدم.
 -9مشارمة المعلومات مع برامج وتةبيطات اخرى .
 -10من خالل االتصال ةبر الشبكات ممكن لطواةةد البيانةات مشةارمة م موةةة وااةدة مةن
المعلومات مع العديد من المستخدمين وهو مايطلل من تكرار البيانات.
أمثلة على قواعد البيانات-:
هقاك ةدة برامج وتةبيطات لطواةد البيانات ه -:
 -1قاةدة بيانات Microsoft access
 -2قاةدة بيانات اورامل oracle
 -3قاةدة بيانات SQL server
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امثلة على تطبيقات لقواعد البيانات-:
برامج االنظمة االدارية
نظام ادارة المعلومات -:برنامج تخةزين المعلومةات واةةادة تطةديمما بشةكل سةريع ويتميةز بمطةدرة
ةالية ةلى ادارة المعلومات المخزنة فيما بشةكل مقةطة متقاسةل وربةمةا ببع ةما وفةل مقةطيةة
وتخفيض ا المعلومات ةن طريل التطليةل مةن تكرارهةا باالضةافة الةى السةرةة بسةبب هيكليةة
تعامل واضحة ضمن البيانات المحفوظة مع امكانية اماية المعلومات المخزنة وااد االمثلة ةلى
هذ االنظمة هو نظةام  LIMSنظةام ادارة المعلومةات المختبريةة ويتميزهةذا القظةام النشةاء ةةدة
متةلبات ه -:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

همع مافة البيانات الخاصة .
قاةدة بيانات .
نظام ادارة المعلومات
مافة المستلزمات الفقية .
امن البيانات
القسخ االاتياطية .
التطارير .

نظام ادارة المعلومات المختبرية
ان نظةةام ادارة المعلومةةات المختبريةةة هةةو ااةةد انظمةةة ادارة المعلومةةات التة تخةةتص بالمعلومةةات
المختبرية من توثيل القتائج وتحليلما بصورة سريعة ودقيطةة ويمتلةك الطةدرة ةلةى اسةتعادة القتةائج
المخزنةةة بسةةرةة مةةع الخةةزن بقسةةخ ااتياطيةةة تحفةةظ المعلومةةات بصةةورة دائميةةة واةةةداد التطةةارير
واالاصائيات الشمرية والفصلية والسقوية.
يمكن من خالل برنامج  limsاالستفادة من نتائج تحليل ةيقة ما بصورة تخدم
 -1العاملين ف المختبر.
 -2المسؤولين واصحاب الطرار.
 -3الخبراء والمختصون والبااثين واالماديميين.

 -4المواطقين العاديين.
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