
 

 التحليل امليكروبيولوجى والكيميائى لبعض املعادن ىف املياه املتداولة ىف مدينة الرايض كمياه لزمزم
 1 فوزية دمحم عبد هللا املعتاز

                                                           
 كلية الرتبية لإلقتصاد املنزىل والرتبية الفنية  –اعد بقسم التغذية وعلوم األطعمة األستاذ املس 1

 اململكة العربية السعودية -الرايض 
 7222 ستمرب  72، املوافقة على النشر يف 7222 أغطسس 72استالم البحث يف

 امللخص العرىب

إستهدفت هذه الدراسة التعرف على احملتوى امليكروىب والتحليل 
ملركبات غري وا( الثقيلة)الكيميائى لبعض املعادن الرئيسية وغري الرئيسية 

املعدنية اهلامة كالنيرتات وذلك ىف املياه املتداولة ىف مدينة الرايض من 
خالل مركبات نقل صغرية أو من خالل احملالت التجارية الصغرية لبيع 
اخلضار أو العطارة ، ويتم بيع هذه املياه داخل جوالني وهى عبوات 

 .بالستيكية تقدر سعة العبوة الواحدة بعشرة لرتات 
ومتت اإلستعانة مبختربات وزارة املياه والكهرابء وخمتربات إيداك 
لتحليل هذه املياه ، كما متت اإلستعانة ابملواصفات القياسية السعودية 

، وكذلك مواصفات املاء الصادر ( م107/0000. س.ق.م)للمياه 
عن منظمة الصحة العاملية للمقارنة ، أيضًا مت الرجوع لتحليل سابق مت 

ن املصدر هـ ىف خمترب وزارة املياه والكهرابء ملياه زمزم م 7201 ىف عام
حيث مت إحضار ماء ( حبث سابق للباحثة) [الرئيسى ىف مكة املكرمة

ووضع ىف حافظات ( لرت 8.3)زمزم للرايض داخل عبوات معقمة سعة 
هبا ثلج جمروش تبعًا لطريقة منظمة الصحة العاملية ألخذ العينات 

وأسفرت نتائج هذا . ]مت حتليلها مبخترب الوزارة ومن مث ( م7833)
البحث إىل خلو ماء زمزم من بكرتاي القولون إال أنه ظهر إرتفاع شديد 
ىف نسبة النيرتات حيث بلغ حمتوى املياه املتداولة من خالل عرابت 

 128.8واملياه املباعة ىف احملالت التجارية  mg/L 128.5التجول 

mg/L يط جدًا  ال يذكر بينهما وابملقارنة ابملياه ويتضح أن الفارق بس
املتداولة ابحملالت التجارية واحملللة بوزارة املياه والكهرابء جند أهنا بلغت 

59.0 mg/L  وهى أعلى قلياًل من املواصفة السعودية ومواصفة املنظمة
كأعلى حد مسموح به ، بينما  mg/L 50العاملية الىت حددت نسبة 

ت ىف املياه احملللة من مصدرها الرئيسى ىف مكة بلغت نسبة النيرتا
كما لوحظ إرتفاع بسيط ىف نسبة   mg/L 7.0هـ  7201املكرمة سنة 

. وذلك من عينات عرابت التجول  ppb 3.0الرصاص حيث بلغ 
وبشكل عام فإن عملية البيع والتداول وظروف التخزين هلذه املياه تعترب 

الصحية للتداول والتخزين كما ىف أسوء أحواهلا وتفتقد إىل الشروط 

تفتقد هذه العبوات البطاقة اإلرشادية واخلضوع لقسم مراقبة األغذية 
واملياه ، كما يفتقد العمال ما يثبت حصوهلم على شهادات الفحص 

 .الطىب وال يبدو عليهم أى إتباع لقواعد النظافة الشخصية 
هذه املياه  وترى الباحثة ضرورة إجياد جلنة مراقبة للتأكد من صحة

وحتليلها كما ترى ضرورة إنشاء مصنع تشرف عليه إدارة حكومية موثوق 
هبا لتعبئة مياه زمزم حتت اإلشرتاطات الصحية الالزمة لضمان سالمة 
التصنيع والتداول والنقل والتخزين ولضمان وصوله للمستهلك ىف 

 .   املدن الرئيسية األخرى وأبسعار رمزية 

 املقدمــة
م مكانة دينية هامة عند املسلمني ، فهو املاء املعجز واآلية ملياه زمز 

العظيمة على وجه األرض حيث نبع منذ أكثر من مخسة أآلف سنة 
ومل يزل حىت يومنا هذا وهذا أمر مل حيدث إطالقاً مع أى بئر على وجه 

 .األرض 
هذا املاء الذى أكرم هللا به السيدة هاجر وإبنها إمساعيل وشرب 

بياء والصاحلون والتابعون عليهم مجيعًا أمت الصالة وأفضل منه األن
ماء زمزم ملا شرب له ، إن شربته )التسليم وفيه قال النىب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

تستشفى به شفاك هللا ، وإن شربته لشبعك أشبعك هللا ، وإن شربته 
ر رواه الدا( لقطع ظمئك قطعه هللا ، وهى هزمة جربيل وسقيا إمساعيل

 .قطىن واحلكم 
خري )وىف حديث إلبن عباس رضى هللا عنه عن النىب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال 

 .صحيح إبن حبان ( ماء زمزم.. ماء على وجه األرض 
وملاء زمزم فوائد عديدة ىف اإلستشفاء شريطة سالمة القلب 

مكتب الزمازمة املوحد ، )والتوكل على هللا والثقة الكاملة به تعاىل 
ونظرًا هلذه املكانة العظيمة ملياه زمزم ىف نفوس املسلمني ( هـ 1271

فقد حرص الناس على التزود منه حني مغادرة مكة املكرمة بعد العمرة 
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أو احلج بل رمبا جلب البعض منهم هذه املياه كهدااي لألهل 
 .واألصحاب 

وإنتشر ىف مدينة الرايض ىف اآلونة األخرية ابعة متجولون يسوقون 
عشرة لرتا  ( 12)ياه معبةة ىف عبوا  بالستيكية تقدر سعة العبوة مل

وال أحد يستطيع اجلزم ابلتةكيد أو الرفض أبن هذه املياه هى فعالً مياه 
زمزم فال بطاقة إرشادية على هذه العبوا  خمتومة من اجلها  املختصة 

اح أو املواصفا  واملقاييس وال حىت تصاريح حيملها هؤالء الباعة للسم
هلم ببيع هذه املياه كمياه زمزم، وال توجد سوى الفتة من القماش 
 .معلقة على مركباهتم الصغرية تشري إىل أن هذه العبوا  هى مياه زمزم 

وبطبيعة احلال فإن هذه العبوا  البالستيكية تتعرض للحرارة 
سيارا  )بسبب التنقل من مدينة ألخرى داخل هذه املركبا  

 ( .الشحن
املياه الساكنة خطرًا على الصحة حيث أن بقاء املياه كما تعد 

ساكنة ملدة طويلة داخل هذه العبوا  غري املعقمة وألايم عديدة حىت 
وصوهلا للمستهلك عرضة للتلوث وابلتاىل جتد الكائنا  الدقيقة بيئة 

 .مناسبة للتكاثر 
هذا إىل جانب إرتفاع درجة احلرارة الىت تتعرض هلا هذه العبوا  

درجة مئوية وخاصة ىف فصل الصيف  52ىت قد تصل إىل أكثر من وال
مما يساعد على منو هذه الكائنا  الىت قد تسبب الكثري من األمراض 
. اخلطرية لإلنسان إذا بلغت نسبة تواجدها احلد غري املسموح به 

ابإلضافة إىل أن طريقة التخزين مرتبطة بصورة كبرية بفرتا  صالحية 
ىف كثري من  –ن التخزين سـليمًا فإنه من الصعب املنتج فإن مل يك

أن يبقى املنتج صاحلًا لإلستهالك اآلدمى حىت هناية فرتة  –األحيان 
 ( .م1111خنجى، )الصالحية 

بشةن البطاقة ( 1/1192)لذلك فإن املواصفة اخلليجية 
اإلعالمية للمواد الغذائية املعبةة نصت على وجود طريقة للتخزين 

 .ا وذلك ألمهيته
فكيف يكون احلال مع هذه العبوا  املسوقة بدون رقابة على 
التعبئة والتداول والتخزين الذى يتم بطرق بدائية ، ابإلضافة إىل عدم 
وجود ما يؤكد أن هذه املياه هى ماء زمزم بشكل نظامى أو موثق إن 
 .صح التعبري كبطاقة إرشادية خمتومة من املواصفا  القياسية السعودية 

لك جتد هذه املياه قبواًل من املستهلكني غري املدركني لصحة ومع ذ
وعلى الرغم من إاثرة هذا املوضوع كقضية تؤرق . ما يشربونه من مياه 

املهتمون حبماية املستهلك إال أن هؤالء الباعة اجلائلون يواصلون بيع 
املياه والتواجد دائمًا ىف الشوارع الرئيسية ىف جو من التلوث وغري 

جريدة الرايض، العدد )ووسط تواضع كبري من الرقابة التجارية  الصحى
م ، 7221 -هـ  71/2/1272، السنة الثالثة واألربعون  15927

 ( .محاية املستهلك –إقتصاد  21. ص
ونظرًا ألمهية هذه القضية على الصحة العامة للمستهلك جاء  

 :هذه الدراسة والىت هتدف إىل التعرف على اجلوانب التالية 
اخلصائص النوعية هلذه املياه املتداولة وتشمل املعايري واملواصفا   -1

الفيزايئية والكيميائية والبيولوجية ومقارنتها مع املعايري واملواصفا  
 .العاملية والسعودية واخلصائص النوعية ملياه زمزم 

 .مدى صالحية هذه املياه لإلستهالك اآلدمى  -7

ل مياه زمزم داخل مدن وضع توصيا  ومقرتحا  وضوابط لتداو  -5
 . اململكة العربية السعودية

 املـواد وطرق البحـث 
أعتمد  هذه الدراسة على التحليل املعملى بصفة خاصة للتعرف 
على خصائص مياه العينا  املبحوثة من الناحية الطبيعية والكيميائية 

 .وامليكروبيولوجية 
 : Samplingطريقة أخذ العينات   
مياه زمزم من احملال  التجـارية ومركبا  البيع مت مجع عيـنا  من 
كما )لرت  12سعة كل جالون ( جالوان  1)وبلـغ عدد العيـنا  

، ومت إرسال العينا  كما هى ىف حالة الشراء إىل معامل وزارة ( يباع
وذلك إلجراء الفحوصا   (IDAC)املياه والكهرابء وخمتربا  إيداك 

 .املعملية الالزمة عليها 

 البحـثأدوات 
 وذلك (ICP)مت إستخدام جهاز بالزما اإلقرتان اإلستقرائى  -1

 .لقياس امللواث  املعدنية ىف املياه والعناصر الثقيلة 
جهاز حتليل املعادن مقدراً الرتكيز للمعدن أبجزاء من املليون، وهو  -7

جهاز قياس الطيف الضوئى لإلمتصاص الذرى حبيث يتم فصل  
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 (ppm)ه ابملاء جبزء من املليونكل معدن على حدة ويقاس تركيز 
Atomic Absorption Photospectrometry Parts-per 

Million.. 

إلجراء  GC/MSجهاز الكروماتوجراىف الغازى ومطياف الكتلة  -5
التحاليل الكيميائية وتقدير املبيدا  احلشرية املتبقية ىف املياه 

 .وحتليل املواد العضوية ومعرفة اخلواص الطبيعية للمياه

جهاز ( أطباق برتى)أجهزة خاصة ابلتحاليل امليكروبيولوجية مثل  -2
حتضني خاص ، ترمومرت لقياس درجا  احلرارة  ، إنبوب درهم ، 

 .خاصة لتنمية البكرتاي(  وسط غذائى)بيئا  غذائية 

. س.ق.م)جدول املواصفا  واملقاييس السعودية اخلاصة ابملياه  -2
 ( .م221/7222

 .للمياه ملنظمة الصحة العاملية  جدول املواصفا  القياسية -1
 :الطرق املتبعة ىف التحاليل املعملية 

الفحوصا  اخلاصة ابملعايري الثانوية وهى اإلختبارا  الفيزايئية   -1
 –درجة احلرارة  –الطعم  –الرائحة  –اللون  –املظهر )مثل 

 ( .املواد الذائبة وغري الذائبة –العكارة 

لتحليل  GC/MSاف الغازى يتم إستخدام جهاز الكروماتوجر   -7
بعض املركبا  الكيميائية وتقدير حمتوى املاء من بعض األمالح 

 .املعدنية الذائبة الرئيسية والضئيلة وغري املعدنية مثل النيرتا  

وإتباع الطرق  ICPتقدير تركيز العناصر الثقيلة إبستخدام جهاز   -5
 . (AOAC, 2000)املعملية لتحليل املياه الواردة ىف 

قدير العناصر غري املعدنية مثل النيرتيت والنرتا  والفلورايد ت  -2
 Standard Method)والسيانيد وذلك حسب الطريقة الواردة ىف 

of Water, 1995) . 

التحليل امليكروبيولوجى للتةكد من خلو املياه من بكرتاي القولون   -2
 .إبستخدام جهاز التحضني لتقصى امليكرواب  املشعرة 

نة مبختربا  وزارة املياه والكهرابء وخمتربا  إيداك ومتت اإلستعا
 . إلجراء التحاليل السابقة

 : Indicators Organism  امليكروابت املشعرة 
 Indicators Organismإن مصطلـح امليكرواب  املشـعرة  

مصطلح يستخـدم ىف ميكروبيولوجى املاء وتعىن امليكرواب  الىت يدل 

ى ترافق عادة التلوث برباز اإلنسان أو وجودها على تلوث املاء وه
احليواان  ذوا  الدم احلار، وهى تتميز ببعض الصفا  الىت تؤهلها 
ليصبح وجودها مؤشراً على وجود تلوث ما ىف املاء الذى يتم فحصه ، 

 :ومن أهم هذه الصفا  
  مالئمتها جلميع أنواع املياه. 

 ما تتواجد املمرضا  ميكن أن تتواجد ىف اجملارى واملياه امللوثة عند
. 

  عددها يوازى حجم التلوث. 

   وجودها يكون أكثر من وجود املمرضا. 

   تعيش فرتة أطول ابملقارنة مع املمرضا. 

  ال توجد ىف املياه غري امللوثة. 

  سهل الكشف عنها أبقل الطرق والوسائل املختربية وىف زمن قليل
 .وتعطى نتائج موثوق فيها

 وجية مستقرة ذا  مميزا  وخواص بيول. 

  قليلة األضرار ابلنسبة لإلنسان واحليوان . 
وال توجد بكرتاي أو جمموعة من البكرتاي ميكن أن حتوى كل هذه 

حتوى  Coliformالصفا  إال أن البكرتاي املعروفة مبجموعة الكوليفورم 
أكثر هذه الصفا  واخلصائص لذلك مت إختاذها كبكرتاي مشعرة 

(National Academy of Sciences, 1985)  . 

 : Tastingطريقة التحليل املخربى   
ىف حجم معني من املاء  Coliformلتقدير عدد بكرتاي القولون  

مليمرت مكعب يتم ذلك عرب ترشيح هذا احلجم  122وعادة يكون 
من املاء من خالل مرشحا  غشائية مصنوعة عادة من مادة إسرتا  

ميكروميثر لتتمكن  2.22ىل السيليلوز الىت يبلغ قطر مسامها حوا
هذه األغشية من إحتجاز القولونيا  والكثري من األنواع األخرى من 

وتسمى هذه الطريقة . البكرتاي الىت ميكن أن تتواجد معها ىف عينة املاء 
وبعد حتديد العدد البكتريى  Membrane Filterابلرتشيح الغشائى 

 .تباع الطريقة التالية وذلك إب E. coli يتم الكشف عن بكرتاي القولون
 :طريقة الكشف عن بكرتاي القولون 

 :يتم حتضري ثالث بيئا  هى  E. coli للكشف عن بكرتاي القولون 
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  Lauryl Mediaالبيئة األوىل    -1
  Brilliant green bile (2%) brothالبيئة الثانية    -7
    E.C. brothالبيئة الثالثة    -5

 :خطوات العمـل 
 Laurylاملراد الكشف عنها ىف البيئة ( 1)لعينة رقم وضع ا  -1

Media  حيث يوجد بداخلها إنبوب درهم مقلوب داخل اإلانء
 .ويتم قفلها 

ينقل اإلانء إىل داخل جهاز التحضني ويتم ضبط درجة احلرارة   -7
 .مع مراقبتها ( ساعة 29)درجة مئوية ملدة يومني  52عند 

قلوب فهذا مؤشر على إذا وجد غاز داخل إنبوب درهم امل) 
 ( . وجود أحد أنواع بكرتاي القولون ولكن مل حيدد النوع

 Brilliant greenإىل البيئة الثانية ( 7)نقوم إبضافة العينة رقم   -5

bile (2%) broth  وتنقل إىل جهاز التحضني عند درجة حرارة
 ( .ساعة 29)درجة مئوية ملدة يومني  52

 .E.Cإىل البيئة الثالثة ( 5)ة رقم بنفس الطريقة يتم إضافة العين  -2

broth  درجة  52وتوضع ىف جهاز حتضني عند درجة حرارة
 ( .ساعة 29)مئوية 

 :يتم قراءة النتائج ويتضح منها   -2

  فهذا مؤشر ( 7)إذا مت وجود غاز ىف إنبوب درهم للبيئة رقم
 . Coliform bacteraأتكيدى على وجود بكرتاي القولون 

  فهذا( 5)ىف إنبوب درهم للبيئة رقم إذا مت وجـود غـاز 

  E. coliوهى البكرتاي Fecal bacteraيدل على وجـود بكرتاي 

 النتائج واملناقشـــة

 :التحاليل امليكروبيولوجية  –أوالً 
أسفر  النتائج للتحاليل املعملية امليكروبيولوجية جلميع عينا  

سواء  (E. coli)املياه املبحوثة عن خلوها متامًا من بكرتاي القولون 
النتائج القادمة من معامل وزارة املياه والكهرابء أو من خمتربا  إيداك 

 ( .1جدول )
خمتــربا  وزارة امليــاه والكهــرابء بعثــت تقريــر عــن خلــو امليــاه : ملحوظــة 

 (.7أنظر ملحق )املتحللة من البكرتاي 
 :اإلختبارات الطبيعية خلواص عينات املياه  –اثنياً 

ا  املهمة ىف هذا اجملال اإلختبارا  الفيزايئية مثل من اإلختبار 
الطعم ، اللون ، التعكر ، املواد غري الذائبة ، املواد الذائبة ، املظهر ، )

، وأثبتت التحاليل أهنا مجيعها طبيعية وىف حدود ( درجة احلموضة
 .املواصفا  السعودية 

 :التحليل الكيميائى  –اثلثاً 
ما إختلفت مصادرها فهى حتتوى على  من املعلوم أن املياه مه

كمية من املعادن خيتلف تركيزها ونوعها حسب مصادر املياه ، كما أن 
تركيز املعادن ىف املياه يتةثر بتعرض املياه للتلوث واإلرتفاع الشديد ىف 

وتقاس املعادن ىف املياه مبحتواها من األمالح الذائبة . درجة احلرارة 
 ( .1112جملة العلوم والتقنية ، )

وتؤكد الدراسا  الصحية أن العناصر السامة األربعة هى الزرنيخ 
والرصاص والكادميوم والسلينيوم ، لذلك مت الرتكيز على هذه العناصر 

 ICPابإلضافة إىل بعض العناصر األخرى ومت إستخدام جهاز 

للكشف عن تركيز هذه العناصر الثقيلة ىف املاء حىت ابلنسب الضئيلة 
 .جداً 

 نتائج التحاليل امليكروبيولوجية  . 7دول ج
Limit Result Description Unit Samples 

< 1 < 1 Total Coliform Count MPN/100ml 
Water B** < 1 < 1 Faecal Coliform Count MPN/100ml 

< 100 2.3 × 10
3 

Total Bacterial Count MPN/ ml 
< 1 < 1 Total Coliform Count MPN/100ml 

Water C*** < 1 < 1 Faecal Coliform Count MPN/100ml 
< 100 > 7.4 × 10

3 
Total Bacterial Count MPN/ ml 

 .ارية تعىن عينا  ماء من احملال  التج C  *** .                   تعىن عينا  ماء من عراب  التجول  B  * *.             نتائج حتاليل خمتربا  إيداك لعينا  املاء 
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 :التحليل الكيميائى لبعض العناصر املعدنية الثقيلة 
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نالحظ أن مجيع العناصر املعدنية ( 7)ابإلطالع على اجلدول رقم 
الثقيلة احملللة هى غري موجودة أو ىف حدود املستوى املسموح به فيما 

املةخوذة من احملال  التجارية للمياه  ppb 7.4عدا النحاس الذى بلغ 
وكذلك ىف املياه املةخوذة من  ppm 0.74الصغرية أى ما يعادل 
ورغم هذا  ppm 0.600أى  ppb 6.00عراب  البيع حيث بلغ 

اإلرتفاع إال أهنما ىف حدود املستوى املسموح به حيث تسمح املواصفة 
 1حبد أعلى من النحاس يصل ( م221/7222. س.ق.م)السعودية 

ppm . 
كما أن هناك إرتفاع ىف مستوى الرصاص ابملاء املةخوذ من 

 ppm  =  3.00 0.300)احملال  التجارية الصغرية حيث وصل إىل 

ppb)  0.179)وىف املياه املةخـوذة من سيارا  البيع وصل إىل ppm  

=  1.79 ppb)  بينما تسمح املواصفة السعودية حبد أعلى من الرصاص
0.01 ppm حة العاملية أيضًا تسمح بنفس مقدار النسبة ومنظمة الص

 . ىف املياه كاملواصفة السعودية 
وقد يصل الرصاص للماء من جراء التلوث ابهلواء اجلوى امللىء 

 .أبدخنة عوادم السيارا  حيث تقف العراب  للبيع 
أن املواقع الىت تستعمل لتخزين الوقود ( 1111)ويذكر املدىن 

الىت ختزن الوقود حتت سطح األرض تعترب  جبميع أنواعه وخباصة تلك
من أخطر املواقع الىت تلوث املياه اجلوفية ، ودلل على ذلك من 
 أحداث تلوث وقعت ىف والية تكساس األمريكية ىف الفرتة من

وأكد على أن هناك عدة حوادث  %92وبنسبة  1115 – 1191
ار إىل وأش. تلوث من هذه اخلزاان  للمياه وقعت ىف مملكة البحرين 

أن اجلازولني يلوث املياه اجلوفية ابملركبا  العضوية املتطايرة وخباصة 
 .األثري ومركبا  الرصاص

فنالحظ أن ماء ( 1أنظر شكل )ولو نظران إىل طبيعة بئر زمزم 
زمزم يصل إىل البئر من خالل ثالث مصادر مؤكدة تنبع منها مياه 

ني جبوار الركن زمزم عبارة عن ثالث عيون تفيض ىف البئر وهى ع
ابسالمة،  )األسود ، وعني جبوار أىب قيس والصفا ، وعني جبوار املروة 

أن هناك ثالث مصادر ( هـ1225)، ويذكر كوشك ( هـ1222
 : رئيسية للبئر هى 

وهو عبارة عن فتحة تتجه انحية الكعبة : املصدر الرئيسى  -1
سم ، 22املشرفة ىف الركن املواجه حلجر إمساعيل ، وطوهلا 

سم ، وهبا غور إىل الداخل يتدفق منه القدر األكرب 52وإرتفاعها 
 .من املياه 

سم ، ومقسومة 22وهو عبارة عن فتحة طوهلا  :املصدر الثاىن  -7
 .سم إبجتاه أجياد 52من الداخل إىل فتحتني ، إرتفاع كالً منها 

وهى فتحا  صغرية من أحجار البناء خترج  :املصادر الفرعية  -5
توجد مخس منها ىف املسافة بني الفتحتني األساسيتني منها املياه ، 

فتحة أخرى تبدأ من جوار  71وقدرها مرت واحد ، كما توجد 
الفتحة األساسية ، وإبجتاه جبل أىب قيس ، والصفا واملروة ، حىت 

 ( .1أنظر شكل )تصل إىل الفتحة الثانية 
وأيتى ماء زمزم من خالل الشقوق ىف الصخور ، وتغطى هذه 

خور مكة املكرمة ابحلصى والرمل وبعض الرسوبيا  األخرى ، الص
وختتلف مساكتها من مكان آلخر ، وأتتى مكوانهتا من الصخور النارية 
اجملاورة ، ويتكون اجلزء العلوى من بئر زمزم من رسوبيا  الوداين ، 
ويعلو طبقة الصخور املوجودة طبقة من الرمل الناعم مسكها حواىل 

 .مرتاً  72 – 11ق بئر زمزم ما بني مرت ويبلغ عم 11
 :مصادر تغذية بئر زمزم 

هذه المصادر المغذية للبئر ( هـ1225)ذكر كوشك 

 :وقسمها لعدة أقسام 

 :المياه الجوفية وتنقسم إلى قسمين 

مياه تواجدت فى الصخور النارية أثناء تبلورها من   -1

الكتلة النارية فى باطن األرض أو فى الصخور 

اء تكوينها ، وهذه المياه تتواجد فى أعماق الرسوبية أثن

كبيرة ، وهى محددة الحركة وقد تصل إلى سطح 

 .األرض نتيجة لتشقق القشرة األرضية 

المصدر الرئيسى للمياه تحت األرض أو ما يترسب   -7

فى باطن األرض من مياه األمطار وهذه المياه تتواجد 

 : على طبقات متميزة ومنها 

 : لمياه منطقة متشعبة با –أ 

وتكون المياه حرة الحركة فى اإلتجاه الجانبى ويحدها 

من أعلى مستوى المياه الجوفية ، وهو غير ثابت 

 المنسـوب إنما ينخفض ويرتفع تبعاً لظـروف عدة أهمها 

 
 



 

 
 



 

 : منطقة مياه اخلاصة الشعرية  –ب 
يتواجد فيها املاء إال أهنا متأل مجيع مسام الرتبة ، ويتوقف مسك 

( كلما ضاقت زاد السمك)هذه الطبقة على إتساع مسام الرتبة 
وقوة اجلذب والتوتر ( كلما صغر زاد السمك)وقطر احلبيبا  

 .السطحى ما بني حبيبا  الرتبة وقطرا  املاء 
 : منطقة مياه التوتر أو اجلذب السطحى  –ج 

ه وهذه املنطقة تعلو منطقة مياه اخلاصية الشعرية وتتواجد فيها امليا
على هيئة رقائق تغلف حبيبا  الرتبة إال أن فقاقيع اهلواء ىف هذه 
املنطقة أتخذ ىف اإلتصال مع بعضها البعض ، وكلما إجتهنا إىل 
أعلى جند أن األغلفة املائية الرقيقة احمليطة حببيبا  الرتبة أتخذ ىف 

 .التالشى مع إزدايد كمية اهلواء ىف املسام 
ملصادر مياه زمزم ترى الباحثة أن  ومن خالل اإلستعراض السابق

تلوث مياه زمزم ابلرصاص بسبب مواقع لتخزين الوقود هو أمر مستبعد 
جـدًا فإذا ما كان هناك أى تلوث فيمكن أن يكون بسـبب تعرض 
هذه املياه ألدخنة عوادم السيارا  فيالحظ أن هناك إرتفاع بنسبة 

خـوذة من عـراب  املنجنيز حيث وصلت على التواىل ىف املياه املة
 ppb 8.90و  ppb (C) 16.0ومن احملـال  التجارية  (B)التجول 

وتعترب هذه النسبة مرتفعة  ppm 0.890و  ppm 1.60أى ما يعادل 
 0.50ابملقارنة ابحلد األعلى املسموح به ىف املواصفة السعودية وهو 

ppm . 
ىف  نسبة األمالح املعدنية الذائبة ابملاء( 5)ويوضح جدول رقم 

عينا  الدراسة مع مقارنتها ابحلد األعلى املسموح به ىف املواصفا  
وكذلك املسموح به تبعاً ( م221/7222. س.ق.م)السعودية 

ويتضح من اجلدول تقارب  (W.H.O)ملقاييس منظمة الصحة العاملية 
كما يالحظ اإلرتفاع الشديد ىف . الرقم اهليدروجيىن جلميع العينا  

وصل ىف العينا  املةخوذة من احملال  التجارية  نسبة النرتا  حيث
وهى  ppm 128.8و  ppm 128.5وعراب  البيع على التواىل إىل 

نسبة مرتفعة جدًا وابملقارنة مبياه زمزم املةخوذ من مكة املكرمة عام 
( الباحثة)هـ وقد مت حتليله ىف خمتربا  وزارة املياه والكهرابء 1271

فقط وىف حتليل  ppm 7ىف القراءة حيث بلغ  ووجد أن هناك فرقاً كبرياً 
 هـ 1272عام 

إبختالف مصدر املاء  ىف نفس خمتربا  وزارة املياه والكهرابء ولكن
فهو ملياه زمزم املعبةة للبيع ىف احملال  التجارية الصغرية كانت نسبة 

وهذه أعلى من املستوى  59ppm (µg/L) النرتا  مرتفعة حيث بلغت
اصفة السعودية أو منظمة الصحة العاملية حيث الذى تسمح به املو 

بينما نالحظ مدى الفرق   50 µg/L  =  (ppm 50)تسمحان بـ 
الشاسع بني هذه النسب ونتائج حتليل خمتربا  إيداك حيث بلغت 

و  128.8نسبة النيرتا  ىف العينا  املتداولة للبيع ىف مدينة الرايض 
128.5 (µg/L = ppm)  ة على الصحة نظراً وهذه تشكل مشكلة كبري
وهناك الكثري من الدراسـا  الىت أشـار  إىل إرتفاع  NO3ألضرار 

املدىن )تركيز النيرتا  ىف املناطق الىت تستخدم فيها األمسدة النيرتوجينية 
 ،1111. ) 

ال حتتوى على مثل هذه النسبة ( املصدر)وال شك أن مياه زمزم 
زيدًا من الدراسة والتحليل العالية من النيرتا  األمر الذى يتطلب م

هلذه العينا  املتداولة ىف شوارع املدينة والتةكد من مصداقية مصدرها 
ومعرفة أسباب إرتفاع نسبة النيرتا  ( مياه زمزم حقيقية وغري خملوطة)

و موكوات ،  Tinker, 1990)ىف هذه املياه ، وقد أكد كل من 
ؤشر للتلوث ابألمسدة أن تلوث املياه اجلوفية ابلنيرتا  أهم م( 1112

أيضاً ابلنظر إىل نسبة الكالسيوم واملغنسيوم فهى . واملخلفا  احليوانية 
أيضاً أقل من النسب املعتاد وجودها ىف مياه زمزم مما جيعل متابعة هذه 

 .املياه املتداولة أمراً ضرورايً حتتمه املصلحة العامة حلماية املستهلك 
حـــظ إرتفـــاع نســـبة النيـــرتا  ىف مـــن خـــالل اجلـــدول يال  - : ملحوظـــة 

 :املياه احملللة مبختربا  إيداك ومت التحلـيل تبعاً للطريقة املذكــورة ىف 

Standard Method Examination of Water and Wastewater, 19th 

 Edition, 1995   

 نسبة الكالسيوم والصوديوم ليست مرتفعة ىف خمتربا  إيداك   -
(B, C) وحتليـل هــ القــد   1271ة ىف حتلـيل عـام بينما هى مرتفـع

هــــ حتـــت 1272زمـــزم ىف خمتـــرب وزارة امليـــاه والكهـــرابء اجلديـــد عـــام 
ىف خمتــربا  إيــداك  مسـمى عســر الكالســـيوم وعســر املغنســيوم بينمــا

مــذكور كالســيوم ومغنســيوم فقــط بــدون كلمــة عســر فهــل هــذا هــو 
 السبب ؟

 

 



 حليل امليكروبيولوجى والكيميائى لبعض املعادن ىف املياه املتداولة ىف مدينة الرايض كمياه لزمزمالت :فوزية دمحم عبد هللا املعتاز
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أثبتــت النتــائج وجــود إرتفــاع بســيط ىف عنصــر الرصــاص ىف العينــا   -1 و التوصيــات  ةالصــاخل

املتداولة عن طريـق سـيارا  البيـع حيـث بلـغ نسـبة عنصـر الرصـاص 
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كمـا بلغـت نسـبته ىف    µg/L (ppb = µg/L) 3.00ىف هـذه امليـاه 
 . µg/L 1.79عينا  احملال  التجارية 

 عنصـر النـرتا  حيـث بلــغ كمـا أظهـر  النتـائج وجـود إرتفــاع شـديد ىف
 Mg/L = (ppm)ىف عينــا  امليــاه املــةخوذة مــن ســيارا  البيــع 

وتعتــرب هــذه النســبة عاليــة جــداً تفــوق احلــد املســموح بــه ىف  128.5
مجيـــع املواصــــفا  العامليـــة حيـــث تســـمح املواصــــفة الســــعودية حبــــد 

، كمــا بلغــت نســبته ىف امليــاه املتداولــة املةخـــوذة  Mg/L 50أعلــى 
 .وهذه نسبةعالية جداً  Mg/L 128.8من احملـال  التجـارية 

 (B , C)يالحـظ أن نسـبة الكالسـيوم واملغنسـيوم ىف ميـاه العينـا   -7
أقــل ممــا هــو متعــارف عليــه ىف ميــاه زمــزم حيــث ترتفــع نســبتهما ىف 

 .مياه زمزم 

مـــع  (B , C)امليــاه ىف العينـــا   مــن خــالل مقارنـــة نتــائج حتليـــل -5
مبكـة ( البئـر)وهـى مليـاه زمـزم مـن املصـدر الرئيسـى  A1عينا  امليـاه 

هــ ظهـر هنـاك 1271املكرمة وهو حتليل سابق أجرتـه الباحثـة عـام 
 Mg/L 7.0فارقاً كبرياً ىف نسبة النرتا  حيث بلغ ىف نتـائج حتليـل 

A1  بينماA2 والذى مت حتليلـه  وهو ماء لزمزم من احملال  التجارية
هــــ مـــن العـــام نفســـه 1272ىف خمتـــربا  وزارة امليـــاه والكهـــرابء عـــام 

 . Mg/L 59.0فبلغ 

تــرى الباحثــة ضــرورة إجــراء حبــث أشــل وأوســع تشــرف عليــه محايــة  -2
للمســتهلك وكــذا اجلهــا  ذا  اإلختصــاص لتقصــى حقيقــة هــذه 

  .املياه ومدى صالحيتها للشرب فضالً عن كوهنا مياه زمزم فعالً 

( الطرقـا )يالحظ أن هذه املياه يـتم تـداوهلا ىف أجـواء غـري صـحية  -2
كما أهنا ال حتمل أى بطاقة إرشادية مبعىن إفتقادهـا لسـالمة التعبئـة 

 .واملتابعة الصحية 

أن هذه املياه ال ختـزن بطـرق صـحية كمـا هـو املتبـع ىف شـرو  امليـاه  -1
 املعبئة

  oم52كثر من حيث تباع حتت األجواء احلارة الىت قد تصل أل

مل يــتم الكشــف علــى صــحة هــؤالء الباعــة املتجولــون ابمليــاه والــذين  -2
يقومـــون بتعبئتهـــا مـــن املصـــدر وهبـــذا تفتقـــد هـــذه امليـــاه الكثـــري مـــن 

 .الشرو  الصحية لسالمة البيع 

إن إنشـــاء مشـــروع لتعبئـــة ميـــاه زمـــزم وتوزيعـــه داخـــل املـــدن الرئيســـية  -9
ه وحتقيقهــا للشــرو  يكفــل ضــمان ســالمة وصــحة وجــودة هــذه امليــا

الصـــحية ، ولضـــمان وصـــوهلا للمســـتهلك الـــذى يفضـــل هـــذه امليـــاه 
ملكانتها الدينية ، كما جيب أن تباع هـذه امليـاه للمسـتهلك أبسـعار 

 . رمزية 
 املصطلحات العلمـية

هـــو كـــل تغيـــري غـــري مرغـــوب فيـــه للصـــفا  الطبيعيـــة : تلـــومل امليـــاه  -
قــد يلحــق األذى وجيعلهــا غــري  والكيميائيــة والبيولوجيــة ىف امليــاه ممــا

 .صاحلة لإلستعماال  املختلفة 
هى مجيع املياه حتت سطح األرض والىت تظهر علـى : املياه اجلوفية  -

ســطحه عــن طريــق العيــون أو حبفــر اآلابر وضــخ مياههــا أو تــدفقها 
منخفضـة األمـالح الذائبـة والعسـر )واآلابر الضحلة تكون . تلقائياً 

الرتكيــــز مــــن األمــــالح  عاليــــة)ابر العميقــــة ، واآل( وعرضــــة للتلــــوث
 ( .الذائبة والعسر الكلى

هو مقدار عذوبة أو ملوحـة املـاء وهـو مقـدار أو كميـة : نوعية املياه  -
 .األمالح الذائبة ىف املاء 

ــــاه عســــرة  - ــــة مــــن بيكربــــوان   :مي ــــاه حتتــــوى علــــى تركيــــزا  عالي مي
بــــوان  مكــــاىفء كر  لــــرت/ ملجــــم 122أكثــــر مــــن )الكالســــيوم أى 

وهــــو املســــتوى األقصــــى للملــــواث  واحلــــد األقصــــى ( . الكالســــيوم
لرتكيزا  العناصـر واملـواد العضـوية والبكـرتاي وغريهـا ىف ميـاه الشـرب 

 .والىت ال ينتج عنها آاثر صحية سلبية
هو جمموع تراكيز أيوان  كل من الكالسيوم واملغنسيوم  :عسر كلى  -

ان  الكالسيوم املكافئة لكل لـرت ىف املياه ويقاس ابملليجرام من كربو 
 .ماء 

يعـرف العسـر أبنـه املـاء الـذى ال يرغـى الصـابون أو ينضـج  :العســـر  -
 البقول ويسبب العسر رواسب معدنية
 .على أانبيب املاء الساخن وىف املراجل 

تتولــــد امللوحــــة عــــن طريــــق كلوريــــدا  وكربيتــــا  ونــــرتا   :امللوحـــــة  -
عـــــــدا النـــــــرتا  فـــــــإن الكلوريـــــــدا   الصـــــــوديوم والبواتســـــــيوم وفيمـــــــا

والكربيتـــا  ال إعـــرتاض عليهـــا ىف ميـــاه الشـــرب مـــادام تركيزهـــا دون 



 بيولوجى والكيميائى لبعض املعادن ىف املياه املتداولة ىف مدينة الرايض كمياه لزمزمالتحليل امليكرو  :فوزية دمحم عبد هللا املعتاز
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ىف اللـــرت الواحـــد ، وتســـاعد هـــذه األمـــالح ىف منـــو ( ملجـــم 222)
   .النباات  إذا ماكان تركيزها ىف حدود معينة 

للميــاه بقــدرهتا علــى أن ( احلامضــة)تعــرف احلموضــة أو  :احلموضـــة  -
عـــم القلـــوى فيهـــا ، وتـــدخل احلموضـــة للميـــاه عـــن طريـــق تبطـــل الط

األمحاض الصناعية ابلدرجة األوىل ، غري أن بعض املياه اجلوفية قد 
 .تكتسب محوضتها عن طريق اثىن أكسيد الكربون 

هــى عكــس احلموضــة ىف املــاء وهــى علــى ثالثــة أنــواع إمــا  :القـــلوية  -
 .بيكربوان  أو كربوان  أو هيدروكسيدا  

وأكثرهـا إنتشـاراً ىف ميـاه الشـرب وميـاه اجملـارى هـو : عادن الثقيلة امل -
 .الرصاص والزئبق 

ىف الواقع أعلى تركيـز للرصـاص هـو ىف اجلـو ابلقـرب مـن : الرصـاص  -
املدن الكربى واملزدمحـة ابلسـيارا  إال أن قسـماً كبـرياً مـن الرصـاص 

مسـتواه ىف العالق ىف اهلواء يسقط إىل األرض مـع األمطـار ممـا يرفـع 
 .املياه وقد يصل لدرجة اخلطر 

املصــدر الرئيســى للزئبــق ىف الطبيعــة هــو كربيتيــد الزئبــق غــري  :الزئبـــق  -
غـــري : القابـــل للـــذوابن وهـــو ســـائل يوجـــد ىف املـــاء بثالثـــة أشـــكال 

عضـــوى ، وفينـــول ، وميثـــال وأخطرهـــا هـــو ميثـــال الزئبـــق الـــذى قـــد 
  .صىب والشلل والعمى يسبب أخطاراً ال عالج هلا ىف اجلهاز الع

السبب ىف دمج هاتني املادتني معاً هو أهنمـا : النرتات والفوسفات  -
يشــرتكان ىف ظــاهرة هــى مــن أخطــر ملــواث  امليــاه تــدعى إبخضــرار 
املـاء وتظهــر علـى شــكل طبقــة مـن األعشــاب اخلضـراء علــى ســطح 
ميـــاه اخلـــزاان  والبحـــريا  وشـــواطىء البحـــار وأكثـــر مـــا تكـــون ىف 

لراكــدة ، وقــد تصــل مثــل هــذه النبــاات  الســطحية إىل درجــة امليــاه ا
مـــن التكـــاثر تغطـــى معهـــا كـــل ســـطوح امليـــاه واحليلولـــة دون تســـرب 
األكسجني داخل املياه األمر الذى يلحق أضراراً كبرية بـل ويقضـى 
أحياانً على كل أشكال احلياة فيهـا وتتصـف عندئـذ املصـادر املائيـة 

 .أبهنا ال تصلح للحياة 
قد يكون السبب هلـذين امللـوثني مـادة عضـوية أو  :اق والرائحة املذ -

غري عضوية من املمكن أن تولد صفا  غري مرغوب فيهـا ىف امليـاه 
. 

يكتسـب املــاء لــوانً بعــد مـروره مبــواد ملونــة كالنبــاات  العفنــة : اللــــون  -
أو أمــالح احلديــد ويعافـــه اجملتمــع عــادة أكثـــر مــن أى ملــوث آخـــر 

 .ا األبصار إلعتبارا  متجه
هــــو مقيــــاس إلمكانيــــة مــــرور أشــــعة الضــــوء خــــالل املــــاء  :العكــــــر  -

وتسبب املياه العكـرة تشـعب أشـعة الضـوء بـدل أن تتـابع سـريها ىف 
خطــــو  مســـــتقيمة ، ويرجــــع العكـــــر إىل وجـــــود مــــواد عالقـــــة مثـــــل 
بالنكتون واخلـزف والصلصـال ودقـائق أخـرى عضـوية وامليـاه العكـرة 

ال  الرتفيهيـة ومرفوضـة كليـاً ىف ميـاه الشـرب غري مستساغة ىف اجملـا
وىف األمور الصناعية السيما عندما يكـون النـاتج معـداً لإلسـتهالك 

 .البشرى كاملرطبا  واألغذية 
ترجــع أمهيتهــا ىف ميــاه الشــرب إىل أثرهــا ىف األســنان فقــد  :فلـــورايد  -

لــرت / مليجــرام  1.2أكتشــف ىف أوائــل هــذا القــرن أن تركيــزاً بنحــو 
 12لورايــد يبقــع األســنان ولكــن ثبــت بعــد ذلــك أن تركيــزاً بنحــو ف

  .لرت حيد من تسوس األسنان / مليجرام 
 : تلومل املاء ميكروبياً 

ثبــــت ممــــا ال يــــدعو جمــــاالً للشــــك أن ميــــاه الصــــرف الصــــحى إذا مل 
تعــاج جيــداً تســبب أمراضــاً خطــرية لإلنســان وخاصـــة إذا تســربت مليــاه 

مـل  122ملياه خالية من بكرتاي القـولون ىف وجيب أن تكون ا. الشرب 
 .، كما جيب أن تكون خالية من البكرتاي والفريوسا  والطفيليا  
 :وفيما يلى بعض األجهزة املخصصة إلجراء حتاليل للمياه وهى 

  ICPجهــاز   -
  Inductively Coupled Plasmaهو جهاز  

ICP System For Minerals Analysis : 

Model Vista – MPX Simultaneous ICP-OEP Series 

Spectrometers with 

Auto sampler. 

From Varian Australia Pty Ltd. 

وهــو جهــاز لتحليــل املعــادن الثقيلــة ولــو كانــت بنســب ضــئيلة جــداً 
 . ميكنه تقدير نسبتها ىف املاء

  GC/MSجهــاز   -



7222 سبتمرب -  يوليو( 5العدد  71جملد )  -جملة اإلسكندرية للتبادل العلمى                 

 

 

206 

ل هو جهـاز كرومـاتوجراىف غـازى ومطيـاف الكتلـة ويسـتخدم لتحليـ
امليـــاه وذلـــك لتقـــدير املعـــادن الرئيســـية واملعـــادن الضـــئيلة واملركبـــا  غـــري 
 .  املعدنية مثل النرتا  وبقااي املطهرا  ، والثوابت الثانوية لتطهري املياه 

 جهــاز الطيف الضوئى وأجهزة املعايرة  -
 .وتستخدم للتحاليل الكيميائية 

 املـراجـع
 :المراجع العربية

اإلحسـان ىف تقريب ( : " هـ1229) بن حبان البسـىت إبن حبان ، دمحم -
، التحقيق شعيب األرنؤو  ، الطبعة  522   –" صحيح إبن حبان 

 .األوىل ، مؤسسة الرسالة ، بريو  
اإلنسان والبيئة مشكال  ( : " هـ1272)األحيدب ، إبراهيم سليمان  -

 .رايض الطبعة األوىل ، مكتبة امللك فهد الوطنية ، ال –" وحلول 
املصادر غري التقليدية لتلوث مياه ( : " م1111)إمساعيل دمحم / املدىن  -

 12وقائع احللقة النقاشية حول مياه الشرب ىف البحرين ،  –" الشرب 
يوليو ، املنامة ، البحرين ، جملة جودة مياه الشرب ، مركز البحرين 

 .للدراسا  والبحوث ، الطبعة األوىل ، البحرين 
( : " م7221)  ، دمحم عبدو و ابصهىب ، عبد هللا بن حيىي العودا -

الطبعة الثانية ، جامعة امللك سعود ، الرايض  –" التلوث ومحاية البيئة 
. 

املواصفة القياسية اخلليجية للبطاقة اإلعالمية للمواد الغذائية املعبةة  -
 ( .م1/1192)

 ( .م7222 / 221م ق س  )املواصفة القياسية السعودية للمياه  -
" اتريخ عمارة املسجد احلرام ( : " هـ1222)ابسالمة ، حسني عبد هللا  -

 .هتـامة  –
صفحة اإلقتصاد ،  –" محاية املستهلك ( : " م7221)جريدة الرايض  -

م ، 7221يونيو  12هـ املوافق 1272مجادى األوىل  71السبت 
 .، السنة الثالثة واألربعون  15927العدد 

اخلصائص البيولوجية ملياه الشرب ىف ( : " م1111)اي خنجى ، زكر  -
وقائع احللقة النقاشية حول مياه الشرب ىف البحرين ،  –" البحرين 

 .يوليو ، املنامة ، الطبعة األوىل ، البحرين  12

جملة علمية فصلية تصدرها مدينة امللك ( : م1119)جملة العلوم والتقنية  -
السنة احلادية عشر ، العدد الرابع واألربعون عبد العزيز للعلوم والتقنية ، 

 .م 1119هـ املوافق فرباير 1219، شوال 
 –" دالئل جودة مياه الشرب ( : " م1199)منظمة الصحة العاملية  -

اجلزء الثالث ، مراقبة جودة إمداد  مياه الشرب ىف اجملتمعا  الصغرية 
 .، مصر  ، املكتب اإلقليمى لشرق البحر املتوسط ، اإلسكندرية

مؤمتر  –" تلوث مياه الشرب ابلنيرتا  ( : " م1112)نيكوال ، موكوات  -
، وزارة  1112سبتمرب  75-71التنمية وأتثريها ىف البيئة ، الرايض 

 . 129الشئون البلدية والقروية ، اململكة العربية السعودية ، صفحة 
 –"  زمزم طعام طعم وشفاء سقم( : " هـ1225)كوشك ، حيىي محزة   -

الطبعة األوىل ، دار العلم للطباعة والنشر ، جدة ، اململكة العربية 
 .السعودية 

الطبعة األوىل ، دار  –" تلوث البيئة ( : " م1111)يونس ، شفيق دمحم  -
 .الفرقان للنشر والتوزيع ، عمان ، اململكة األردنية 

 1271،  (مكتب الزمازمة املوحد)موقع مياه زمزم على شبكة األنرتنت  -
 .هـ 

 :املراجع األجنبية
- Official Methods of Analysis of AOAC International 

17th  Edition, (2000). 

- Standard Method For Examination of Water and 

Wastewater, 19th  Edition, (1995). 

- Water Quality and Treatment, American Water Works 

Association, (1990). 

- Tinker, J. (1990) : Ground Water Monitoring. Journal 

Environmental Health, 53:  26-28. 

- National Academy of Sciences (1985) : Drinking 

Water and Health, 6th  Printing, Safe Drinking 

Water Committee, Advisory Center on Toxicology, 

Assembly of Life Sciences, National Research 

Council, Washington, USA. 
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 نتائج التحاليل الكيميائية
  WHOجدول املواصفات القياسية السعودية والعاملية 

املواصفات  املواصفات السعودية  **حتليل قدمي ملاء زمزم *حتليل حديث ملاء زمزم التحاليل الكيميائية
 العاملية

 الرقم اهليدروجيىن
 جمموع األمالح الذائبة

 العسر الكلى
 القلوية الكلية

 النرتيت
 النرتا 

 الكربيتا 
 الكلوريد
 احلـديد
 الفلورايد

pH 
TDS 
Total hardness 
Total ALK 
Nitrite 
Nitrate 
Sulphate 
Cl 
Iron 
Fluoride 

2.11 
152 
522 
192 

2.215 
2 

112 
159 

2.222 
2.79 

2.12 
7212 
122 
572 

2.222 
21.2 
522 
552 
2.12 
2.92 

1.2 – 9.2 
 ---
222 
 ---
 <1 

 ---
222 
722 
2.5 

2.1 – 1.2 

1.2 – 9.2 
 ---
222 
 ---
 ---
 ---
222 
722 
2.5 
1.2 

 . هـ 1271مبكة املكرمة عام ( بئر زمزم)مت حتليل ماء زمزم ىف خمترب وزارة املياه والكهرابء من املصدر  *
 . هـ 1222مبكة املكرمة عام ( بئر زمزم)زم ىف خمترب مصلحة املياه واجملارى ابملنطقة الغربية من املصدر مت حتليل ماء زم **

 مقتطفات عن مياه بئر زمزم. 0ملحق رقم 
 أمساء ماء زمزم 

( بركـة)هزمة جربيل ، سقى إمساعيل ، ال تـذم : مسيت بعدة أمساء وهى 
، سـاملة وميمونـة ،  ، سيدة وانفعة ومضنونة وعونة ، بشرى وصـافية

مباركـــــة ، عافيـــــة ، مغذيـــــة ، طـــــاهرة ، مفـــــداة ، حرميـــــة ، مرويـــــة ، 
 .مؤنسة ، طعام طعم ، شفاء سقم 

طيبـــة ، تكـــتم ، شـــباعة العيـــال ، شـــراب : ومـــن أمسائهـــا علـــى مـــا قيـــل 
األبرار ، قرية النمل ، نقرة الغراب ، هزمة إمساعيل ، حفـرية العبـاس 

. 
  هر بهآداب شرب ماء زمزم والتط 

حـــدثنا مســلم بـــن : حــدثنا أبـــو الوليــد قــال ( : هــــ522)يقــول األزرقــى 
خالد الزجنى عن عبد الرمحن بن احلارث بن عباس عن بـن يزيـد بـن 
علــى عـــن أبيــه عـــن عبــد هللا بـــن أىب رافــع عـــن علــى بـــن أىب طالـــب 

مث أفـاض رسـول هللا )رضى هللا عنـه ىف حـديث حـدث بـه النـىب ملسو هيلع هللا ىلص 
أنزعــوا عـــن :  فــدعا بســـجل مــن مـــاء زمــزم فتوضـــة بــه ، مث قـــال ملسو هيلع هللا ىلص

( . سقايتكم اي بىن عبد املطلب فلوال أن تغلبوا عليها لنزعت معكم
أنــه : يتحــدث األمــام الفاســى عــن آداب شــرب مــاء زمــزم ، فيقــول 

يســـــتحب لشـــــاربه أن يســـــتقبل القبلـــــة ، ويـــــذكر أســـــم هللا تعـــــاىل ، 
تضــلع منــه ، وحيمــده هللا تعــاىل ، ويــدعو مبــا كــان ويتـنفس ثــالاثً ، وي

اللهــم إىن أســةلك علمــاً )يــدعو بــه أبــن عبــاس إذا شــرب مــاء زمــزم 
وال يقتصـر علـى هـذا الـدعاء ( انفعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كـل داء

 .ويتجنب الدعاء مبا فيه مةمثة 

عن سـفيان عـن عاصـم بـن هبلـة عـن زر بـن : كذلك ذكر األزرقى 
رأيــت العبــاس بــن عبــد املطلــب ىف املســجد احلــرام وهــو :  حبــيش قــال

ال أحلهـا ملغتسـل ، وهـى ملتوضـىء وشـارب : يطوف حـول زمـزم يقـول 
يعـىن ملغتسـل فيهـا وذلـك وجـد رجـالً مـن بـىن : حل وبل ، قال سفيان 

 .خمزوم وقد نزع ثيابه وقام يغتسل من حوضها عرايانً 

إنـــه : زمـــزم فقـــال وحتـــدث اإلمـــام الفاســـى عـــن حكـــم التطهـــر مبـــاء 
صــحيح علـــى مـــا ذكــر املـــاوردى ىف حاويـــة النــووى ىف شـــرح املـــذهب ، 
ينبغى توقى إزالـة النجاسـة بـه خصوصـاً مـع وجـود غـريه ، وخصوصـاً ىف 
اإلســتنجاء بـــه فقــد قيـــل أنــه يـــورث الســوء ، وقـــال أن ذلــك جـــرى ملـــن 
أستنجى به وجزم احملب الطربى بتحر  إزالة النجاسة به وإن حصـل بـه 

 .لتطهر ا

 تعقيم مياه زمزم ابألشعة فوق البنفسجية 

كــان تعقــيم ميــاه زمــزم وتقــدميها للشــاربني نقيــة ال تشــوهبا شــائبة ، 
 .يشرب منها املواطنون واحلجاج بنفس مطمئنة 

ومــن أهــم هــذه املوضــوعا  الــىت أهــتم هبــا القــائمون علــى تنظيــف 
ن إسـتخدام هذه املياه األشعة فوق البنفسجية وهى طاقة مشعة تنتج م

اللمبــا  الزئبقيــة منخفضــة الضــغط واحملميــة أبنــواع خاصــة مــن الزجــاج 
 .لوحدة األجنسرتوم  A 7252الذى يسمح لألشعة ابملرور بقوة 

ومــــن املعــــروف أن هــــذه األشــــعة تتمتــــع بفاعليــــة واضــــحة كوســــيلة 
 .للقضاء على الكائنا  احلية الدقيقة 
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 ىف تعقـيم ميـاه  أسباب تفضيل إستخدام األشعة فوق البنفسجية
 زمزم

عدم إضافة أى مواد كيماويـة إىل املـاء ابإلضـافة إىل عـدم اإلحتيـاج  -1
 .للتسخني أو التربيد أو خلزان اخللط 

 . pHليس هناك ما يدعو لرفع أو خفض األس اهليدروجيىن  -7

ابلنســــــــبة للبكــــــــرتاي  %88-18نســــــــبة التعقــــــــيم تصــــــــل إىل  -5
 .والفريوسات 

واحـــد كـــاىف مـــن الكهـــرابء كـــاىف رخـــص تكـــاليف التعقـــيم فـــالكيلو ال -2
 .جالون  17.222لتعقيم 

 .سهولة التوصيال  الكهرابئية والصحية  -2

 .هذه الطريقة ال تسبب أى تغيري ىف اللون أو الطعم أو الرائحة  -1

 كيفية عمل جهاز تعقيم مياه زمزم ابألشعة فوق البنفسجية 

ألشعة تدخل املياه إىل األسطوانة وتوجد بداخلها اللمبا  املولدة ل
فـــوق البنفســـجية ، ويعتمـــد عـــدد اللمبـــا  املوجـــودة داخـــل األســـطوانة 

 .على حجم األسطوانة وكمية املياه املراد تعقيمها 

وىف احلقيقـة ال تالمــس اللمبـا  امليــاه ألهنـا مغلقــة بنـوع خــاص مــن 
الكريســـتال ، وتـــدخل امليـــاه مـــن فتحـــة األســـطوانة الســـفلية وختـــرج مـــن 

موضـــح ىف الشـــكل التـــاىل ، وعنـــدما تســـلط  الفتحـــة العلويـــة ، كمـــا هـــو
ــــــب وغريهــــــا مــــــن  ــــــى البكــــــرتاي والفريوســــــا  والطحال هــــــذه األشــــــعة عل
امليكرواب  فإهنا خترتق الغالف اخلارجى وتدمر قلب امليكروب املسمى 

(DNA)  ،( ، هـ1225كوشك. ) 

 شبكة توزيع مياه زمزم 
 تتكون شبكة توزيع مياه زمزم من مضخا  ذا  طرد مركزى مركبـة

حصــاانً وتتصــل هــذه الشــبكة  72علــى البئــر وتــدار ابلكهــرابء ، وقوهتــا 
خبـــزان ابب الســـالم ومتـــده ابملـــاء ىف ماســـورة مـــن احلديـــد اجمللفـــن قطرهـــا 
ثالثــة بوصــا  ، وىف األايم العاديــة تشــتغل املضــخا  بــني ســت وســبع 

لـــرت ىف الدقيقـــة ، أمـــا ىف موســـم  222ســـاعا  يوميـــاً ومتوســـط الضـــخ 
ضــخا  تعمـــل ملــدد أطــول ، وجممـــوع عــدد الصــنابري الـــىت احلــج فــإن امل

ىف غـرف الزمازمـة  122صـنبوراً منهـا  112تتكون منها شبكة التوزيـع 
 .صنبوراً ىف منطقة زمزم  51واخلالوى ، و 

 
 شكل يبني جهاز تعقيم مياه زمزم ابألشعة فوق البنفسجية

غرفـاً  وختفيفاً على الزوار والطائفني خصصـت وزارة احلـج واألوقـاف
ىف البــدروم لتخــزين ميــاه زمــزم ىف أوعيــة ، وهــذه الغــرف متصــلة بشــبكة 
مياه زمـزم وجمهـزة برباميـل أغلبهـا مـن املعـدن أو الفخـار ، وميـأل الزمازمـة 
نــواريرهم مــن الرباميــل وميــرون علــى زوار بيــت هللا ليســقوهنم ، وىف شــهر 

الـدوارق رمضان وأايم اجلمـع وىف شـهور الصـيف تنتشـر ىف احلـرم مئـا  
حســــــني و علــــــى ، )لســــــقيا الــــــزوار والعــــــاكفني حــــــول البيــــــت للتعبــــــد 

 ( هـ1271
 من أسرار ماء زمزم 

مـــن أســــرار اإلعجــــاز اإلهلــــى ىف مــــاء زمــــزم املبــــارك أنــــه مــــاء شــــديد 
التعدن وذلك إلحتوائه على نسبة عالية من كلوريد الصوديوم تصل إىل 

ء ، ومــع وهــو الــذى يعطــى اإلحســاس ابمللوحــة عنــد شــرب املــا% 19
ذلك يبقى هذا املـاء مباركـاً حلـواً عنـد الشـرب ، حبيـث ال يشـعر شـاربه 

 .أبية ملوحة 

وأكــد  الراســا  أن املعاجلــا  الكيميائيــة لــه ال تــؤثر ىف خواصــه 
الطبيعية ، فإن تركيبته الرابنية الىت مل يكتشف أحـد أسـرارها بعـد جعلتـه 

ته عنـد تعرضـه للجـو ، ال يتعفن وال يتعطن وال يتغري طعمه ولونه ورائح
حيــث ال تســتطيع البكــرتاي أو اجلــراثيم أو الفطــراي  أن تــؤثر فيــه علـــى 

 ( هـ1272ابدويالن ، )خالف ما حيدث ىف أنواع املياه األخرى ، 

 خصائص ماء زمزم 
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إن ملاء زمزم مزية من حيث الرتكيب ، فقد قـام بعـض البـاحثني مـن 
وقــــام مركــــز أحبــــاث احلــــج  الباكســــتانيني مــــن فــــرتة طويلــــة فــــةثبتوا هــــذا ،

بدراســا  حــول مــاء زمــزم ، فوجــدوا أن مــاء زمــزم مــاء عجيــب خيتلــف 
عن غريه ، قال املهندس سامى عنقاوى مدير ورئيس مركز أحباث احلـج 

عندما كنا حنفر ىف زمزم عند التوسعة اجلديـدة للحـرم كنـا كلمـا أخـذان : 
شــغلنا ثــالث  –كلمــا أخــذان مــن املــاء زاد   –مــن مــاء زمــزم زادان عطــاًء 

مضـخا  لكـى ننـزح مـاء زمـزم حـىت يتيسـر لنـا وضـع األسـس ، مث قمنــا 
بدراسة ملاء زمزم من منبعه لنرى هـل فيـه جـراثيم ؟ فوجـدان أنـه ال يوجـد 
فيه جرثومة واحدة ، نقى طاهر ، لكن قد حيدث نوع مـن التلـوث بعـد 

مـــن  ذلـــك ىف إســـتعمال اآلنيـــة أو أانبيـــب امليـــاه أو الـــدلو أيتـــى التلـــوث
هـذا عـن خصوصـيته ، . غريه ، ولكنه نقى طاهر لـيس فيـه أدىن شـىيء 

خصوصـــية مـــاء زمـــزم أيضـــاً أنـــك جتـــده دائمـــاً يعطـــى منـــذ عهــــد  ومـــن
  الرسول

 .ملسو هيلع هللا ىلص إىل اليوم وهو يفيض 

.. كم تستمر اآلابر الىت غري ماء زمزم ؟ مخسـني سـنة ، مائـة سـنة 
ــــر دائمــــاً ال تنفــــد ماوهــــا ؟ ويغــــور ماوهــــا وتنتهــــى ، فمــــا ابل هــــ ذه البئ

 ( .هـ1272ابدويالن ، )
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Microbiological and Chemical analysis for some metals In water circulated 

in Riyadh Like Zamzam Water 

Fawzia Mohamed Abd Allah El Moataz.I 

This study aimed to determine microbic contents 

and chemical analysis for some basic metals and non 

basic metals (heavy) and non metallic compounds 

such as nitrite in water circulated in Riyadh via small 

trucks or small commercial shops dealing in 

vegetables of species, this water are to be sold in 6 

gallons, plastic packages of 10 liter. 

Laboratories of ministry of water and electricity 

and IDAK laboratories were asked for aid, also Saudi 

standard specifications of water were used, as well as 

water specification issued by international health 

organization for comparison, also it was referred to a 

previous analysis take place in 1426 H at laboratory of 

water and electricity for Zamzam Water from a basic 

resource in Mecca (In previous research for the 

researcher) was transferred to Riyadh inside a steriled 

package of capacity (3.8 liter) and putting ice bags. 

According to international health organization 

method to take samples (1988) to analyze at the 

ministry's  laboratory) this research proved that 

Zamzam's water was free of and colon bacteria but the 

Nitrite percentage were very high, where water content 

circulated via traveling salesmen reached 128.5 mg/L 

and water sold at commercials shops 128.8 mg/ L it is 

clear that there is  no significant difference between 

them, by comparing water circulated in commercial  

shops with water refined in ministry of water and 

electricity we found that it reached 59.0 mg/ L near to 

Saudi Specification and center national organization 

specification which determined a percentage of 50 mg/L 

as a maximum allowable percentage where the nitrites 

percentage of the analyzed water from it's main source in 

Mecca in 1426 H Reached 7.0 mg/L 

Also a slight increase in lead percentage was observed 

were it reached 3.0 ppb this was from the traveling 

salesmen sample generally circulating, dealing in and 

storing this water is a very bad thing and disagree with 

health conditions for circulating and storing 

also this packages lack any guide card and subjection 

to food and water control supervision, also workers have 

no proof regarding acquiring any medical examination 

certificate and they seem careless and un clean persons 

The researcher suggests the importance of establishing 

a supervision committee to make sure of this water quality 

and analyzing it 

Also she suggests establishing a factory supervised by 

a governmental body reliable for packaging Zamzam 

water according to healthy conditions to guarantee safe 

manufacturing, transport and storage and guarantee 

reaching to consumer in other cities at low prices. 

 

 


