
evaluation of the microbial quality of the
river nile waters at damietta branch, egypt

Item Type Journal Contribution

Authors Sabae, S.Z.; Rabeh, S.A.

Citation Egyptian journal of aquatic research, 33(1). p. 301-311

Publisher National Institute of Oceanography and Fisheries, Egypt

Download date 26/05/2023 22:09:45

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/1899

http://hdl.handle.net/1834/1899


EGYPTIAN JOURNAL OF AQUATIC RESEARCH                                                                            ISSN: 1687-4285 
VOL. 33 NO. 1, 2007 

 

311 

  مصر          –            تقييم الخصائص الميكروبية لمياه نهر النيل بفرع دمياط 

 شوقى زكى سبع   و  صالح أحمد رابح

محطة بحوث القناطر الخيرية- فرع المياه الداخلية والمزارع السمكية-المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد  

 

وفى هذه  .  البكتريولوجية لمياه نهر النيل بفرع دمياط         تهدف هذه  الدراسة الى تقدير الخصائص          
م الـى صـيف     2005الدراسة تم تجميع عينات من مياه نهر النيل موسميا خالل الفترة من خريـف               

 -حيث تم قياس بعض الخصائص الطبيعية والكيميائية لمياه نهر النيل مثل درجة  الحـرارة              ، م2006
ما تم  تقدير البكتريا الدالة على التلوث بالصرف الصحى وهى            العمق و االس الهيدروجينى ك     -الشفافية

بكتريا القولون الكلية والبرازية وكذلك السبحيات  البرازية باالضافة  الى عـزل وتعريـف البكتريـا                 
 .الممرضة

      تشير نتائج بعض الخصائص الطبيعية والكيميائية للمياه الى أن درجة الحرارة تراوحـت بـين               
،  متـر  25 متر   3 سم واألعماق بين     220  سم و     40بينما تراوحت شفافية المياه بين      ، م  025م و 017

كما تشير نتائج التحاليل البكتريولوجية للميـاه       . 8.44 و   7.24بينما كانت قيم األس الهيدروجينى بين       
بينما تراوحت  ، م022مل عند   1/ خلية 710×150 و 710×10.8الى أن العدد الكلى للبكتريا يتراوح بين        

ومن الواضح أن هناك تغيرا موسميا فى       . م037 مل عند    1/ خلية 710×152 و 710×8.8أعدادها بين     
كما . بينما كانت أقلها فى فصل الشتاء     ، العدد الكلى للبكتريا حيث سجل أعلى األعداد فى فصل الصيف         

 فى مياه النيل بفرع دمياط تـزداد      توضح النتائج أن أعداد البكتريا الدالة على التلوث بالصرف الصحى         
 . مع اتجاه التيار من القناطر الى دمياط

 جـنس  11     تم فى هذه الدراسة أيضا عزل وتعريف مائة عزلة من البكتريا الممرضة تنتمى الـى          
، )%12   ( اروجنـوزا  بسيدوموناس،  )%14( ا    نيوموني كليبسيال، )%16( كوالى اشرشياوتشمل  

، )   %8( لكويفاشـنس   سـراتيا )    %11( كلورسيس سالمونيال، )%4( ريسنس   فلو  بسيدوموناس
، )%5( نـايتريفليونس   برينريـا ، )%7( رأسـينيتوباكت ، )%8( فولجارس  بروتيس، )%9 ( شيجال

وتوضح نتائج هذه الدراسة أن ميـاه   ). %3( لوتيكوال  كريوموناسو  ) %3( أورزهابيتنس فالفومونس
 .ط تتعرض للتلوث بمخلفات الصرف الصحىمما يؤثر سلبيا على الصحة العامةنهر النيل بفرع دميا


