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 محافظة حجة-الثموث البكتيري لمياة الشرب في وادي العة بني قيس

 عبدالدائم محمد مكرد المغمس

أستاذ  قسم عموم الحياة كمية التربية والعموم التطبيقية جحة جامعة حجة
 مساعد ميكروبيولوجي

 

 الممخص:
لقد قمنا بأخذ عينات البحث من مياه الشرب في ودي العة بني قيس التي تقع جنوب     

محافظة حجة وقد أدى تموث ىذه المياه الى انتشر األمراض واالوبية الجرثومية والذي 
يتميز اعراضة باإلسيال والقي وبرودة األطراف ومن ثم الوفاة حيث بمغ عدد الوفيات في 

وقد قمنا بفحص العينات في مختبرلممعالجة الرئيسية  عشر حاالت00م الى8008عام 
لممياه في محافظة حجة. وبحسب معاير التحميل في المنظمة العالمية التي يعتمد عمييا في 
تحديد نوعية المياه الصالحة لمشرب. ومن خالل فحص العينات مكروبي )جرثومي( تبين 

 Totalمل في000ة بكتيرية لكل مستعمر 80وجوده كثير من أنواع البكتيريا الضارة وىي 
colifrom   من النوعEscherichia coli( مستعمرات بكتيرية لكل 9, وعدد )مل  000

 Salmonell typhi, Shigella من ثالث أنواع ىي  Fical colifromفي 
sp,Vibrio cholerae , أما نتائج  التحميل الكيميائي, والفيزيائي فقد كانت نتائج التحميل

ممجرام/ لتر اعمى من تركيز الحديد  0.8ي إن تركيز الحديد في مياة الشرب الكيميائ
ممجرام/لتر. اما بالنسبة لمفحص  0.0المسموح بة في المنظمة العالمية و الذي يكون قيمة 

 الفيزيائي فقد كان في المستوى المسموح بة في المنظمة العالمية.
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 مقدمة:

مميون شخص كل سنة من بمدان العالم وتوادي الى وفاة  850المموثة تصيب نحو  المياة
مميون في الدول النامية خاصة واالسيال سبب اساسي في حدوث وفاة اكثر من  80—05

مميون شخص غالبيتيم من االطفال تحت عمر خمس سنوات ويعود ذلك الى نعدام وصول 
ار الى شبكات الصرف الصحي لوجود مجموعة من امدادت المياة الصالحة لمشرب او الالفتق

 العوامل الممرضة المحمولة بواسطة الماء كمسببات لمكموليراوالزحار

وغيرىا.  انالمصدر االكثرشيوعًا المموثات المياة التي توثرفي صحة االنسان ىي فضالت 
 Gray at al).   االنسان والحيوانات التي تتضمن االحياء الدقيقة الضارة بالصحو )

2007 

وتعيش الجراثيم في المياة السطحية بشكل طبيعي ويسمي الجراثيم المائية االصيمة وتدخل 
جراثيم اخري في المياة من مصادر مختميفة كغسيل    التربة والسيول واالمطار وماتحتوية 

(. WHO, 1993وتسمى الجراثيم الدخمية وتعد الجراثيم المعوية داالت التموث البرازي )
و الجراثيم المعوية والمعوية البرازية أكثر الداالت مالئمة لتحديد تموث المياه الطبيعية وتبد

 .بالجراثيم الممرضة أالن وجودىا يعني وجود جراثيم أو إحياء دقيقة ممرضة لإلنسان  
(Entry and Farmer 2000 

 ,Azotobacter, Nitrobacteria) ومن الجراثيم المنتشرة في مياة السيول والنيار
Vibrio cholera, Escherichia coli, Shigella sp, Salmonella typhi, 

Clostridium sp) 
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وتعد مديرية بني قيس التي كانت موضوع ىذة الدراسة ىي احدى المناطق النائية وقد 
(Hurst 1994) .  لوحظ خالل ىذه الدراسة إن أبناء  ىذة المديرية يستخدمون مياة

الشرب من وادي  العة  بعمل حفرصغيرة ومن ثم الغرف منياوالشرب باالشتراك مع 
وتعوم في نفس الوادي باالضافة الى قيام بناء ىذة المناطق الحيوانات التي تسقي وتتبرز 

بغسل المالبس  في نفس الوادي  وقد لوحظ ان مياة غسل المالبس تمر في نفس اتجاة 
نيا مياة الشرب واالستخدامات المنزلية االخرى والبوفيات و حفرالمياة التي يتم الغرف م

الموكندات  وقد نحصر الوباء في المناطق التي تشرب من ىذة الحفر منخفضة المنسوب  
وقد كانت اعراض الوباء اسيال والقي وبرودة في االطراف ومن ثم حدوث الوفاة وقد أثبتت 

حتى يومنا ىذا و مشكمة تموث مياه ىذه الحقيقة و  8000الدراسة التي تمت في عام 
 الشرب في بني قيس محافظة حجة قائمة بدون أن يتم وضع أي حمول ومعالجات.

Materials and Methods مواد الدراسة وطرائقيا   

Microbial Analysis 0- التحاليل الجرثومي  

فقد اختيرت  E.coliدالة عمى  (WHO 2004) مياة اجريت التحاليل الجرثومية لعينات ال
التموث البرازي في تعممات منظمة  بحسب معايير منظمة الصحة العالمية لالمم المتحدة

الصحة العالمية لالمم المتحدة لتحديد نوعية المياة الصالحة لمشرب يد عمى التموث البرازي 
يعني وجود مسبب مرضي خطير, والريب ان الحد المسموح بو لجراثيم النوع  الحديث الذي  

E.Coli لكشف عن عصيات القولون ىناك مجموعتان مل من العينة. 000فر/ىوص 
 رئيسيتان ىما عصيات القولون الكمية وعصيات القولون البرازية:

Total Coliforms 0- عصيات القولون البرازية الكمية  

تعرف اشكال  Enterobacteriaceae,بانيا جراثيم مخمرة لالكتوز, وغير ىوائية اختياري
التي تنتمي الى فصيمة االمعائيات الكوليفورم  
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وسالبة بصبغة غرام, وغير مكونو لالبواغ, واشكاليا عصوية عند تخمرىا لالكتوز تنتج غاز 
.مئوية 07ساعة فى درجة  88وحمضًا خالل  (Breen 1980, Clascor et al. 

1994) 

Fical Coliform عصيات القولون المعوية -8  

وتشمل ىذة  Shigella sp, Salmonella sp, Klebsiella sp, E. Coliالتي تسبب
 المجموعة الجراثيم المسببة لمتموث البرازي, مثل:

انواعًا من االمرض متباينة الشدة, من االلتياب المتدل في المعدة واالمعاء الى االعراض 
 الشديدة القاتمة كالزحار والحمي التفيوئدية

 .(Hurst 1994) 

Total Colirorms 0- القولون البرازية الكمية بطريقة الترشيح الغشائي فحص عصيات  

مل من العينة بوسطة جياز 000اجريت التحاليل الجرثومي لعينات المياة وذلك بترشيح 
 الترشيح المعقم وذلك باستخدام اوراق ترشيح غشائي

m-Endo Brothثم توضع الوراقة في طبق يتحتوي عمى الوسط الغذائي ثم يوضع  
ساعة في  88الى  88الطبق في الحاضنة 0,7 Mm درجة مئوية. 07ذو مسام   

Fical Coliform  2-فحص عصيات القولون المعوية بطريقة الترشيح الغشائي 

مل من العينية بجياز الترشيح 000في طبق بتري معقم حيث تم ترشيح  m-Endo 
Broth المعقم وباستخدام وراق  اجري ىذا التحميل بتجييز وسط االغار المغذي في

بعد ذلك توضع الوراقة بطبق الوسط الغذائي ثم    0.45Mm الترشيح الغشائي ذو مسام
درجة مئوية. 07ساعة في  88الي 88من  يوضع في الحضانة  
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Physical Analysis 8- التحاليل الفيزيائية  

pH وتشمل التحميل الفيزيائية كال من درجة الحررة , اتوصيمية الكيربائية, و الرقم  
 الييدروجنيني

Temperature 0- قياس درجة الحرارة  

Temperature قيست درجة الحرارة في المياة باستعمال مقياس درجة الحرارة الزئبقي 

Electrical Conductivity 8- التوصيمية الكيربائية  

قيست التوصيمية الكيربائيةفي مياة العينة وىي مقياس قدرة المحمول المائي ايصال التيار 
يربني وترتبط موصمية مياة الشربالك بنسبة تركيز االمالح المعدنية الذائبة فية وتسجل  

ويتم قياس التوصمية عن طريق غمر قطب الجياز في الموصمية مممي سمينر لكل لتر.
 العينة بعد غسل القطب بما مقطر ثم من نفس العينة وتخذ القراءة مباشرة  وتسجل

مئوية. 85درجة قيمة التوصيمية الكيربائية عند   

pH 0- قياس الرقم الييدروجني  

(pH10, pH7, pH4) حيث يغمر القطب  وذلك باستخدام ثالث محاليل قياسية ىي  
pH-meter  في العينة مع التحريك ببط  قيست قيمة الرقم الييدروجيني بواسطة جياز

يتراوح مقياس ويقرا الرقم الييدروجيني و  pH , قيم 08 -مابين صفر  pH لممياه  
كون قيمة ت 8 -6الطبيعية مابين pH  7, وتعتبر القيم اقل من 7متعادلة عند قيمة  
تقل قيمة قاعدية و  pH كمما زاد تركيز ثاني أكسيد الكربون وتزيد كمما زاد تركيز  

 البيكربونات
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Chemical analysis 0- التحاليل الكيميائي  

Turbidity 0- العكارة  

عمى مقارنة والتي تعتمد طريقة القياس Nephelometrie Turbidity Unit (NTU) 
المتشتت من قبل عينات المياة تحت  الضؤ  قيست العكارة باستخدام الوحدة القياسية

 ضروف معروفة مع شدة الضوء المتشتت بالمحمول القياسيي, وكمما كان شدة الضوء اكبر

لنتظر قميال حتى تخرج كمما كان العكارة اعمى ويتم القياس بخمط العينة جيدا ومن ثم ا
القياس ووضعيا في جياز القياس  فقاعات اليواء بعد ذلك يتم صب العينة في عبوة

 وتسجل القراءة.

Total Dissolved Solids 8- االمالح الذائبة الكمية  

Spectrophotometer DR/ 2800باستخدام جياز الطيف الضوئي Fe, Cu, 
NH3وىي مجموعة االيونات السالبة الموجودة بشكل  قيست االمالح الذائبة الكمي وىي

وذلك بضرب  ذائب في المياة وتشتق قيمة االمالح الذائبة من قيمة النوصيمية الكيربائية
وىو معامل القياس الخاص بمياة اليمن. 0.65قيمة التوصيمية في ثابت   

Results and Discussion النتائج والمناقشة 

Microbial Analysis 0- يل الجرثوميالتحال  

( يبين فعالية التحاليل الجرثومي  فعند فحص اطباق االجار المغذي وعد 0الجدول رقم ) 
 Total colifromالمستعمرات البكتيرية تبين وجوده كثير من أنواع البكتيريا الضارة وىي

والتي تسبب أمراض الجفاف واالسيال و القي عند  Escherichia coliمن النوع   (20)
من ثالث انواع   Fical colifrom( مستعمرات بكتيرية في 9األطفال بصفة خاصة وعدد )

والتي تسبب األمراض  ,Salmonell typhi, Shigella sp,Vibrio cholerae ىي
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ألشخاص في مديرية حمى التيفوئيد والنزالت المعوية والكوليرا والتي أدت بحياة كثير من ا
وقد كانت نتائج ىذا  بني قيس من خالل شرب المياه المموثة بيذه االنوع من بالبكتيريا.

الذي اكدو انة من  ,Straub etal.1993) (Grimes 1991 البحث متوافقة مع نتائج
الجراثيم المنتشرة في مياه السيول واالنيار من اىم ىذة االحياء الدقيقة التي تنقل بواسطة 

 ,  Salmonell typhi, Shigella sp,Vibrio choleraeالمياه المموثة وىي
Escherichia coli  

Physical Analysis 8- التحاليل الفيزيائية  

Temperature 0- قياس درجة الحرارة  

درجة مئوية حيث كان الجو باردا , كما في  8020 -8828تراوحت درجة حرارة العينة من 
 ة القيمة ضمن الحدود الطبيعية لدرجة حرارة المياه الطبيعية( وتقع ىذ8الجدول )

Electrical Conductivity 8- التوصيمية الكيربائية  

وىي موضحة في الجدول    66,9قيمة التوصيمية الكيربائية في ىذة العينة التي بمغت 
 WHO في المنظمة العالمية )( وقد كا نت جميع نتائج الفحص ضمن الحد المسموح بة 8)

2004 ) 

pH 0- قياس الرقم الييدروجني  

حيث وتقع  pH 7.0-8.0( نتائج قياس الرقم الييدروجيني التي تراوحت 8يبين الجدول )
 ىذة القيمة ضمن الحدود الطبيعية لممياة السطحية

Chemical analysis 0- التحاليل الكيميائي  

 Turbidity 0- العكارة  
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مقياس لنقاوة المياه ( قيمة العكارة وىي0يبين الجدول )  

Total Dissolved Solids 8- االمالح الذائبة الكمية  

تراوحت قيمة بعض العناصر التي تم قياسيا في مياه العينة التي قمنا بتحميميا وىي 
 كما يمي :

وقد كانت بحسب الترتيب  NH3, واالمونيا  F, الفموريد   Cu, النحاس  Feالحديد
نسبة كبيرة إال إن ىذه العناصر ضارة إذا زادت نسبتيا  وىي  0,3 ,0,08 ,0,12 ,0,07

( ومن خالل ىذه النتائج نالحظ إن 0في المياه والتي تجعمو غير صالحة لمشرب  الجدول )
 ( WHO 2004ىذه النسبة زادت عن الحد المسموح بيا في المنظمة العالمية )

 التحاليل الجرثومية

WHO Vatue Unit Parameter 

0 20 100ml Total 

0 9 100ml Flcal 

( يوضح نتائج التحاليل الجرثوميو  لمياة الشرب في وادي لعة بني قيس 0جدول)  
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التحاليل الفيزيائيو -  

WHO Vatue Unit Parameter 

6,5-8,5 7,8 Mg/L PH 

 21,4 C Temperature 

 615 Us/cm E.C 

الشرب في وادي لعة بني قيس ( يوضح نتائج التحاليل القيزيائيو  لمياة8جدول)  

 التحاليل الكيميائية

Remarks WHO Vatue Unit Parameter 

نالحط حدوث 

تموث قد تجاوز 

النسبو المسموح 

5 1,5 NTU Turbidity 

1000 308 Mg/L T.D.S 
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 بيا في

(WHO 

2004) 

0,3 0,8 Mg/L الحديد 

1-2 0,08 Mg/L النحاس 

1,5 0,21 Mg/L الفموريد 

1 0,07 Mg/L االمونيا 

( يوضح نتائج التحاليل الكيميائيو  لمياة الشرب في وادي اعة بني قيس0جدول)  
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 الخاتمة  

ستخدم مياه الشرب  يعود الى ا ىذة المديريةتبين الدراسة ان سبب حدوث الوفيات في 
باالشتراك مع  المموثة من وادي  العة  بعمل  حفرصغيرة ومن ثم الغرف منياوالشرب

الحيوانات التي تسقي وتتبرزوتعوم في نفس الوادي باالضافة الى قيام بناء ىذة المناطق 
بغسل المالبس  في نفس الوادي  وقد لوحظ ان مياة غسل المالبس تمر في نفس اتجاة 
حفرالمياة التي يتم الغرف منيا مياة الشرب واالستخدامات المنزلية االخرى والبوفيات و 

كندات  وقد نحصر الوباء في المناطق التي تشرب من ىذة الحفر منخفضة المنسوب  المو 
وقد كانت اعراض الوباء اسيال وقي وبرودة في االطراف ومن ثم حدوث الوفاة مما يدل 

وجود تموث بكتيري كبير اضافة الى ان نسبة االمالح الذائبة الكمية مثل الحديد  عمى 
 WHO زادت عن الحد المسموح بيا في المنظمة العالمية ) والنحاس والفموريد واالمونيا

( مما جعل المياه غير صالحة لمشرب وعمييا يجب معالجة المياة في ازالة المموثات  2004
مثل البكتيريا والطحالب واكياس وبيض الديدان واالوليات كذلك حماية مصادر المائية 

بار باالحجار واالسمنت بشكل انسيابي , الطبيعية من العكارة ورص المساحات المحيطة باال
اليسمح ببقاء المياه اثناء استخراج المياه والغسيل بجانب االبار وكذالك لمنع تسرب مياه 
سيول االمطار الييا وكذالك ازالة االعشاب والشجيرات التي تحيط بالعديد من ابار مياه 

مياه وتتكاثرفييا الجراثيم العديد الشرب والتي تحول ىذه االبار الى مستنقعات قذرة لتموث ال
 من البعوض .
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