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 ؤلاوسان فضالث مً أو  الهىاء مً أو  التربت مً سىاء مخخلفت مصادز  مً للخلىث عسضت ..اإلااء

ا، الفطسياث، مثل اإلااء في الدكيلت اليائىاث مً العدًد جىجد .الحيىان أو   الطحالب البىخيًر

   .اإلااء في اإلاعيشت اسخمساز  على اإلالدزة لها اليائىاث هره ول ليس ولىً والفيروساث



 اختبارات تلوث املياه

بالىشف عً العىاصس الثليلت أو الىتراث أو ألامىهيا  
 .أو غير ذلً

 الفحص الكيميائي 

 الفحص امليكروبيولوجي  .اللادمت ججازبىا في له سيخطسق  الري هى  و  







  اإلااء ًىىن 
 
 : وان إذا للشسب صالحا

ا مً خالي  أو  الىيميائيت اإلالىجاث مً خلىه بشسط Enterobacteriaceae  اللىلىن  بىخيًر

 . سامت مىاد أي

ي البىخيري  العدد
ّ
 ما اإلاسخعمساث عدد ًىىن  أو  مل، 1 ليل مسخعمسه 100 مً أكل الىل

  . اإلاعملي الىاحد الطبم في مسخعمسة 300 – 30 بين

 





 مياه – معالجت غير  مجازي  مياه – شزاعيت مياه ) اخخبازها اإلاساد اإلاياه عيىاث مً لتر  12.

 ( الىدًان مياه – الحىفيت مياه – آباز

 .عيىت ول مً ؤلاغالق محىمت معلمت شجاجت في لتر  ول ًىضع2.

 . معلمت و  فازغت بتري  أطباق3.

 . معلم ملطس  ماء مل 9 على محخىيت و  معلمت بأغطيت اخخباز  أهابيب4.

 اإلاغري آلاجاز بيئت على جحخىي  فالسياث5.

 .( الصّب  عمليت اجساء لحين مائي حمام في حسخً )                 





 ماء مل 9 على املحخىيت ألاهبىبت في ويىضع اخخبازه اإلاساد اإلااء مً مل 1 ملداز ًؤخر1.

 . 1/10 الخخفيف ًىىن  حيث ملطس 

 ماء مل 9 على محخىيت أخسي  أهبىبت في جىضع و  السابلت ألاهبىبت مً مل 1 ملداز ًؤخر2.

 .1/100 هىا الخخفيف ًىىن  حيث ملطس 

 ألاخر مع معلم بتري  طبم في وجىضع فلط مل 1 حده على ول ألاهبىبخين مً ًؤخر3.

 .الخعليم ظسوف جحت الصب ًىىن  أن باالعخباز 

 جخخلط حتى البيش على دائسيت حسهت وجحسن طبم ول في اإلاغري آلاجاز بيئت جصب4.

  العيىت
 
 . لخخصلب جترن جم جيدا

 .ساعت 48 – 24 إلادة ºم 37 حسازة دزجت عىد مللىبت جحض5ً.







  . مسخعمسة 300 – 30 بين ما اإلاسخعمساث عدد فيها ًىىن  التي اإلاسخعمساث عد ًخم1.

 . ذلً عً جصيد أو  جلل التي اإلاسخعمساث عد اهماٌ ًخم2.

 . الخخفيف مللىب في الىاجج العدد ًضسب جم حده على طبلين ليل اإلاسخعمساث حعد3.

 : مثاٌ

 50 = 1/10 الخخفيف في اإلاسخعمساث عدد 

  
 
ي العدد إذا

ّ
ا الىل  C.F.U = Colony Forming مسخعمسة 500 = 10 × 50 = للبىخيًر

units  

 







 الخخفيف  مصدز العيىت 
مخىسط العدد 

 البىخيري في ألاطباق  

 العد البىخيري الىلي
مللىب ×العدد الىاجج )  

 (الخخفيف 

 -  كثيف  نمو     10/   1   المجاري

 200      100/   1 المياه الزراعية 

 مستعمرة20000
C.F.U ( Colony 

(Forming units  

 - 3      100/   1 ماء الصنبور 





  الثاوينهاًت اإلاعمل 


