
دليل املواطن لفحص جودة املياه:
توصيات وإقتراحات لطرق املعاجلة



املياه عصب احلياة، إّال أّنها أضحت و بصورة متزايدة ُعرضة للتلوث نتيجة عوامل طبيعية أو 
بسبب أنشطة اإلنسان املتعّددة. يشّكل هذا الّدليل مرجعًا لكيفّية احلفاظ على جودة املياه 

ومواصفاتها املطلوبة.

ما هو تلّوث املياه؟
تلّوث املياه هو أي تغيير يف خصائص املياه الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ميكن أن يؤثر سلباً على صحة 

اإلنسان أو على سالمة النظام البيئي. 

ما هي مصادر تلّوث املياه؟ 
• مياه الصرف الصحي من املنازل واملباني العامة واملستشفيات وغيرها .

• مخلّفات املصانع.

• مياه الّري التي حتتوي على األسمدة الكيميائية واملبيدات احلشرية.

• عصارة النفايات من املكبات العشوائية.

• النفط واحملروقات
• االمطار احلمضية 

هل املياه التي تصل الى منزلك صاحلة لإلستخدام؟
        متى تكون املياه صاحلة للشرب؟

تخضع املياه ملعايير قياسية تضعها مؤسسة املقاييس واملواصفات اللبنانية (LIBNOR) وتشمل معايير للخصائص 
احلسية والفيزيقية والكيميائية واجلرثومية والشعاعية  للمياه. تعتبر املياه صاحلة للشرب إذا كانت مواصفات 

هذه اخلصائص أدنى من احلد األقصى املسموح به بحسب املواصفات القياسية اللبنانية. 
تبني اجلداول أدناه اخلصائص الواجب فحصها للكشف عن صالحية املياه للشرب. وتكمن أهمية هذه اجلداول 
يف تبيان امللوثات املختلفة التي قد تتواجد يف املياه وتشكل خطراً على صحة اإلنسان إذا جتاوزت احلد األقصى 

السموح به .

اخلصائص احلسية و الفيزيقية

اخلصائص اجلرثومية

اخلصائص الشعاعية



اخلصائص الكيميائية



كيف تتم عملية فحص املياه؟
      طريقة اخذ العينات للتحليل

شروط مكان أخذ العينة:
• يجب أن تكون احلنفية التي ستؤخذ العينة منها غير متصلة  مبصادر التلوث كالنباريش أو معدات الري أو 

الفالتر.
• يجب أن تكون فوهة احلنفية نظيفة وميكن تعقيمها بإستخدام اللهب وتركها مفتوحـة قبل اخذ العينة ملدة 5 

دقائق.
• يجب  أن تكون احلنفية على علو كاٍف بحيث ال تلمس فّوهتها القارورة املخّصصة للعّينة.

• البعد قدر اإلمكان عن أخذ العّينات من احلنفيات اخلارجية أو تلك املتصلة الى سخانات املياه أو احلنفيات 
اجلديدة أو التي ّمت إصالحها حديثاً أو احلنفيات التي تسرب املياه.

ألخذ عينة مياه للفحص الكيميائي والفيزيقي يجب:
• أن تكون القارورة املخّصصة ألخذ العينات نظيفة وميكن شراء قارورة مياه للشرب وتفريغ محتواياتها 

وإستعمالها ألخذ العينة. أو ميكن التواصل مع مختبر فحوصات املياه وطلب قارورة جمع العينات.
• أن تغسل القارورة ثالث مرات باملياه املراد فحصها، ثم ُمتلء وتُغلق بإحكام.

•  أخذ االحتياطات الالزمــة لعدم تلوث العينة أثناء أخذها أو عدم ملس محتوياتها أو ملس داخل الغطاء.
• تسجيل مكان أخذ العينة، التاريخ والوقت على القارورة.

ألخذ عينة للفحص اجلرثومي يجب :
• أن تكون قارورة أخذ العينات معقمة ونظيفة وميكن إستعمال األكواب املعقمة (التي تستعمل لفحوصات البول) 
ألخذ عينة على شرط أن تكون الكمية كافية للتحليل (يجم ملء كوبان على األقل). أو ميكن التواصل مع مختبر 

فحوصات املياه وطلب قارورة جمع العينات.
• وضع 0.02 جم مسحوق ثيوسلفات الصوديوم لكل لتر يف قارورة جمع العينات، يف حال كانت املياه حتتوي

على الكلور، حيث تتحد هذه املادة مع الكلور املتبقي باملياه فتوقف تأثيره (تواصل مع املختبر).
• فتح غطاء القارورة سريعا وعدم وضعه جانباً بل إبقه يف يدك األخرى عند جمع العينة،. إملء القارورة

دون أن تفيض وأغلقها بإحكام.
• أخذ االحتياطات الالزمــة لعدم تلوث العينة أثناء أخذها أو عدم ملس محتوياتها أو ملس داخل الغطاء.

• تسجيل مكان أخذ العينة، التاريخ والوقت على القارورة.
• أن جتري األختبارات اجلرثومية مباشرة بعد أخذ العينة وإذا وجد أن الزمن سوف يزيد عن 3 ساعات حتفظ 

العينات يف ثالجــة من 5 إلي 10 درجة مئوية ملنع حدوث أي تغير بالعينــة. ال يجب أن يزيد وقت حفظ العينة
عن 8 ساعات قبل توصيلها الى املختبر.

مالحظة: ال يجب غسل القارورة بالعينة عند أخذها للفحص اجلرثومي. بل تُعبأ سريعاً وتُغلق بإحكام.

ما هي أبرزاملختبرات التي تقوم بفحص املياه؟
يبني اجلدول أدناه اسماء وأرقام الهواتف لبعض املختبرات التي تقوم بفحص املياه.  يقوم أول مختبران فقط 

بفحص كافة الثوابت املطلوب فحصها ملياه الشرب.



ما هي أبرز التوصيات للحفاظ على حالة جيدة للمياه داخل اخلزانات؟ما هي املؤشرات التي ميكن إستخالصها من خصائص املياه؟
 • يجب أن يتوافق حجم اخلزان مع كمية املياه املستعملة بحيث يتم جتديدها بشكل متكرر. إن بقاء املياه يف 

اخلزان ملدة طويلة يحفز التلوث اجلرثومي و التغير الكيميائي. 
 • يجب إستبدال خزان املياه املصنوع من احلديد بخزان مصنوع من البولي ايثيلني أو الفيبر جالس

او الستانلس ستيل.
 • يجب معاجلة أجزاء اخلزان مبادة مانعة للصدأ، يف حال عدم إستبدال خزان احلديد، بشرط أن تكون هذه 

املادة خالية من املواد السامة ، وال تؤثر على خواص املاء أو صحة املستهلك.
 • يجب إحكام غلق اخلزان بواسطة غطاء ملنع دخول احلشرات وامللوثات إلى داخل اخلزان. فالغطاء يحجب 

وصول أشعة الشمس التي حتفز على منو الطحالب.
 • يجب أن يكون اخلزان معزوالً عزالً مائياً كامًال ومحكماً ملنع تسرب املاء أو اختالطه مبصادر التلوث

(إستعمال عوامة للتحكم يف كمية مياه اخلزان).
 • يجب العناية بالعوامات واملواسير وتنظيفها من الترسبات وتغييرها يف حالة تلفها.

 • يفضل وضع حاجب للغبار واحلشرات على فتحات التهوئة.
 • يفضل أن يكون اخلزان غير معرض ألشعة الشمس وبعيداً عن مصادر احلرارة كي يحفظ املاء املخزون بارداّ 

قدر اإلمكان (ترك مسافة ال تقل عن 60 سم من كل جانب بني اخلزان واحلائط).
 • جب تنظيف اخلزانات وتطهيرها مرة كل ستة أشهر على األقل.

 • يجب إجراء كشف دوري على اخلزانات للتأكد من سالمتها. 

ما هي أبرز التوصيات ملنع تلوث مياه اآلبار؟
 • يجب أن يكون موقع البئر أعلى من كل مصادر التلوث و أن يبعد 15 متراً على االقل من خزانات الصرف 

الصحي أو أنظمة الصرف الصحي املغلقة أو مزارع احليوانات واألراضي الزراعية.    
 • ضرورة الفحص الدوري لألجزاء املكشوفة من البئر للكشف عن أي شقوق أو تآكل أو تلف يف الغالف

والغطاء والقيام بصيانتها.
 • حفر منحدر حول البئر ملنع جتمع مياه اجلريان السطحي حوله.

 • يجب فحص مياه البئر مرة سنوياً على األقل للثوابت التالية: النترات، القولونيات اإلجمالية والبرازية،
املواد الصلبة احللولة و الرقم الهيدروجيني. 

 • يجب االحتفاظ بسجالت دقيقة لصيانة البئر مثل عمليات التطهير أو إزالة الرواسب.
 • جتنب خلط أو استخدام املبيدات احلشرية واألسمدة ومبيدات األعشاب، والزيوت والوقود، وغيرها من 

امللوثات بالقرب من البئر.
 • عدم رمي النفايات يف اآلبار اجلافة أو يف اآلبار املهجورة.

 • عدم قطع غالف البئر حتت سطح األرض.
 • يجب إفراغ أنظمة الصرف الصحي دورياً.

 • عدم التخلص من املواد الكيميائية القاسية، واملنتجات النفطية، أو املبيدات يف نظام الصرف
الصحي أو اآلبار اجلافة.

 



      متى تكون املياه صاحلة لإلستخدام املنزلي؟
ال يوجد معايير قياسية للمياه املنزلية يإعتبار أن املياه التي تصل الى املنازل يجب أن تكون مياه صاحلة للشرب. 

ولكن ميكن إعتماد املعايير اخلاصة بأحواض السباحة (أنظر اجلدول أدناه) إلستخدامات املياه املنزلية 
كاإلستحمام والغسيل. و ينصح بإستخدام مياه صاحلة للشرب عند غسل األسنان واخلضار والفاكهة. كذلك 

ينصح بأن ال تستخدم املياه القاسية أو العسيرة (التي حتتوي على نسب عالية من األمالح املعدنية كأمالح 
الكالسيوم واملغنازيوم والبيكربونات والكبريتات) يف املنزل ملا قد تسببه من إهتراء للثياب، وتكّون بقع على األواني 

واألطباق، وإنسداد يف املواسير.

      متى تكون املياه صاحلة للري؟
تكون املياه صاحلة للري إذا ال تسبب أذى للتربة واحملاصيل الزراعية. ويعتبر التركيز الكلّي لألمالح وتركيز أيون 
الصوديوم بالنسبة الى تركيز أيونات الكالسيوم واملغنيزيوم والبيكاربونات من أهم معايير تقييم نوعية مياه الري. 

يؤثر التركيز العالي لألمالح على قدرة النباتات على امتصاص املياه مما يؤدي الى ضعف منوها، كما أّن وفرة 
الصوديوم جتعل التربة غير نافذة للمياه والهواء. فإذا ما ُوجد الكالسيوم واملغنيزيوم يف املياه التي حتتوي نسباً 

عالية  من الصوديوم فإّنهما يعمالن على إبطال مفعول الصوديوم. كما أّن وجود البيكاربونات يؤّدي الى  ترسيب 
الكالسيوم املغنيزيوم وإزدياد نسبة إمتصاص الصوديوم. أّما البورون فإّنه يُعتبر من العناصر السامة للنبات. 

 



ما هي أهم التقنيات املستخدمة ملعاجلة املياه؟
      التخّثر و التلّبد

تستخدم عمليتا التخثير والتلبد إلزالة اجلسيمات العالقة يف املياه وتعتبر من املراحل األولية ملعاجلة املياه. 
تضاف مادة تخثير إلى املياه املصدر فتجتذب اجلسيمات العالقة. يجري خلط املزيج ببطء حلفز اجلسيمات 
على االلتصاق ببعضها البعض على شكل "لبادات" وبعدها تدفع املياه يف حوض ترسيب هادئ حيث تترسب 

األجسام الصلبة.

(Filtration) الترشيح أو الفلترة      
الترشيح هو عملية ميكانيكية تعلق خاللها امللوثات (من غازات وسوائل  ومواد عالقة أو ذائبة) على سطح مادة 
ماصة (الفيلتر) أو يف مساماتها. يعتمد الترشيح إلى حد كبير على كمية امللوثات، حجمها وشحنتها الكهربائية. 
قد حتتاج عملية الترشيح الى معاجلة أولية كإضافة مادة تشجع على التخثر (coagulation) أو إضافة الكربون 

النشط (Activated carbon)، أو تعديل مستويات احلموضة أو تركيز الكلور.
 (Ultra�ltartion) الترشيح الفائق ،(Micro�ltration) يوجد ثالث مستويات للترشيح وهي الترشيح الدقيق

:(Nano�ltration) والترشيح الدقيق جداً أو الترشيح النانوي

• الترشيح الدقيق: يتراوح حجم املسام يف املرشح الدقيق بني 0.05 و5 ميكرون. لدى هذا املرشح فعالية عالية 
جدا يف إزالة الطفيليات (مثل الكريبتوسبوريديوم، اجليارديا)  وفعالية معتدلة يف إزالة البكتيريا ( مثل 

الساملونيال، الشيجال، اإليشيريشيا كوالي) لكنه غير فعال يف إزالة الفيروسات). إمنا هو غيرفعال يف إزالة املواد 
الكيميائية.

• الترشيح الفائق:  يتراوح حجم املسام يف املرشح الفائق بني 0.001 و 0.05 ميكرون. يقوم هذا املرشح بإزالة 
امللوثات على أساس احلجم والوزن. لدى هذا املرشح فعالية عالية جدا يف إزالة الطفيليات والبكتيريا كما لديه 

فعالية معتدلة يف إزالة الفيروسات وفعالية منخفضة يف إزالة املواد الكيميائية.
• الترشيح الدقيق جداً أو الترشيح النانوي: يتراوح حجم املسام يف املرشح الدقيق جدا بني 0.008 و 0.01 

ميكرون. يقوم هذا املرشح بإزالة امللوثات على أساس احلجم، الوزن والشحنة. لدى هذا املرشح فعالية عالية 
جدا يف إزالة الطفيليات، البكتيريا والفيروسات. كذلك لديه فعالية معتدلة يف إزالة املواد الكيميائية.

التخّثر و التلّبدالترشيح أو الفلترة

التناضح العكسي األشعة فوق البنفسجية

إضافة مسببات تخثير
مدخل املياه

مخرج
خلط سريعخلط بطيئاملياه املعاجلة

وحل

 (Reverse Osmosis) أنظمة التناضح العكسي      
 التناضح هو امليل الطبيعي للمياه عبر غشاء نصف نافذ من منطقة ذات تركيز مخفف للذوائب إلى منطقة ذات 

تركيز أعلى للذوائب دون احلاجة الستهالك طاقة. التناضح العكسي هو عملية معاكسة للتناضح إذ ينتقل املاء 
من احمللول األعلى تركيزاً  نحو األدنى عبر غشاء شبه نافذ باستخدام الضغط. ميتاز مرشح التناضح العكسي 

بحجم مسام صغير جداً (حوالي 0.0001 ميكرون) مما يعطيه فعالية عالية جدا يف إزالة الطفيليات (على سبيل 
املثال، الكريبتوسبوريديوم، اجليارديا)، والبكتيريا (على سبيل املثال، العطيفة، الساملونيال، الشيجال، كوالي)، و 

الفيروسات (على سبيل املثال، املعوية، التهاب الكبد A، نوروفيروس، فيروس الروتا) وامللوثات الشائعة 
الكيميائية، مبا فيها الصوديوم والكلوريد والنحاس والكروم، والرصاص؛ وقد يقلل من الزرنيخ والفلوريد، 

الراديوم، كبريتات الكالسيوم، املغنيسيوم، البوتاسيوم، نترات، والفوسفور.

      أنظمة املعاجلة باألشعة فوق البنفسجية (مع الترشيح املسبق)
املعاجلة باألشعة فوق البنفسجية مع الترشيح املسبق هي عملية معاجلة تستخدم األشعة فوق البنفسجية لتطهير 
املياه أو تقليل كمية البكتيريا املوجودة فيها. لدى هذه االنظمة فعالية عالية جدا يف إزالة البروتوزوا (على سبيل 

املثال، كريبتوسبوريديوم، اجليارديا) والبكتيريا (على سبيل املثال، الكامبيلوباكر، الساملونيال، الشغيال، 
اإلشيريشيا كوالي) وفعالية عالية يف إزالة الفيروسات (على سبيل املثال، الفيروس املعوي، فيروس التهاب الكبد 

A، نوروفيروس، وفيروس الروتا). ال تستطيع هذه األنظمة إزالة املواد الكيميائية.

      ميسرات املياه التي تعتمد على التبادل األيوني 

تستخدم ميسرات املياه تكنولوجيا التبادل األيوني إلزالة املواد الكيميائية أو األيونية ما يساهم يف تقليل كمية 
قساوة املياه أو عسرها الناجت عن أمالح الكالسيوم واملغنازيوم. كما ميكن تصميم هذه امليسرات إلزالة احلديد 

واملنغنيز واملعادن الثقيلة وبعض النشاط اإلشعاعي والنترات والزرنيخ والكروم والسيلينيوم والكبريتات. ال حتمي 
هذه امليسرات من البروتوزوا والبكتيريا والفيروسات.

ملبة لقتل اجلراثيم داخل أنبوب من الكوارتز

ضغط 

مياه حتتوي ملوثات

غشاء شبه نافذ

مياه خالية 
من ملوثات

مدخل املياهأشعة فوق البنفسجية
مخرج 

املياه



ما هي أبرز التوصيات ملنع تلوث مياه اآلبار؟
 • يجب أن يكون موقع البئر أعلى من كل مصادر التلوث و أن يبعد 15 متراً على االقل من خزانات الصرف 

الصحي أو أنظمة الصرف الصحي املغلقة أو مزارع احليوانات واألراضي الزراعية.    
 • ضرورة الفحص الدوري لألجزاء املكشوفة من البئر للكشف عن أي شقوق أو تآكل أو تلف يف الغالف

والغطاء والقيام بصيانتها.
 • حفر منحدر حول البئر ملنع جتمع مياه اجلريان السطحي حوله.

 • يجب فحص مياه البئر مرة سنوياً على األقل للثوابت التالية: النترات، القولونيات اإلجمالية والبرازية،
املواد الصلبة احللولة و الرقم الهيدروجيني. 

 • يجب االحتفاظ بسجالت دقيقة لصيانة البئر مثل عمليات التطهير أو إزالة الرواسب.
 • جتنب خلط أو استخدام املبيدات احلشرية واألسمدة ومبيدات األعشاب، والزيوت والوقود، وغيرها من 

امللوثات بالقرب من البئر.
 • عدم رمي النفايات يف اآلبار اجلافة أو يف اآلبار املهجورة.

 • عدم قطع غالف البئر حتت سطح األرض.
 • يجب إفراغ أنظمة الصرف الصحي دورياً.

 • عدم التخلص من املواد الكيميائية القاسية، واملنتجات النفطية، أو املبيدات يف نظام الصرف
الصحي أو اآلبار اجلافة.

 

      أنظمة املعاجلة بالكلور
يعتبر استخدام الكلور من ارخص واسهل طرق تعقيم املياه. ميكن إستخدامه على شكل سائل مكون من الصوديوم 

هيبوكلورايت (NaClO)  أو على شكل غاز الكلور (Cl2) أو على شكل أقراص من الكالسيوم هيبوكلورايت 
(Ca(ClO)2) . يقتل الكلور مجموعة واسعة من االبكتيريا والفيروسات ما عدا اجليارديات والكريبتوسبوريديوم 

التي حتتاج الى تركيز عالي غير محبذ من الكلور لتموت. ترتبط فعالية الكلور بعدة عوامل وهي:
• الرقم الهيدروجيني: تقل فعالية الكلور إذا كان الرقم الهيدروجيني للمياه أعلى من 7.6.

• احلرارة: تزيد فعالية التعقيم مع إزدياد درجة احلرارة.
• الوقت: تزداد فعالية الكلور مع الوقت لذلك ينصح بأن يترك الكلور ليتفاعل يف املياه مدة ال تقل عن 30 دقيقة. 

لذلك يف حال معاجلة مياه املُضخة من األبار يجب ان متر املياه داخل خزان يضمن بقاء الكلور مع املياه للوقت 
الالزم قبل جر املياه الى الشبكة. 

• وجود مركبات أخرى يف املياه: يتفاعل الكلور مع املركبات النيتروجينية واحلديد واملنغنيز وكبريت الهيدروجني
مما قد يقلل من فاعلية الكلور يف قتل البكتريا. لذلك يجب إحتساب كمية الكلور الالزمة لتتفاعل مع هذه

املركبات بعد تبيان تركيزها يف املياه و حتتسب كمية الكلور الالزمة لقتل اجلراثيم و جتمع هذان الرقمان ملعرفة 
كمية الكلور اإلجمالية الواجب إستخدامها.

 
يحذر من إستخدام الكلور بكميات أعلى من تلك املطلوبة لتعقيم املياه ملا قد يسببه الكلور من مخاطر على صحة 

اإلنسان. ولذلك يجب فحص كميات الكلور الطلق (الكلور املتبقي يف املياه بعد التعقيم) دوريًا. كذلك يجب عدم 
إستعمال الكلور للتعقيم يف حال وجود مركبات عضوية يف املياه، إذ يؤدي تفاعل الكلور مع هذه املركبات الى إنتاج 

التـرايهــالـومـيثانات والتي تعتبر مواد مسرطنة.

      أنظمة املعاجلة باألوزون
تعتمد هذه األنظمة على بقبقة غاز األوزون يف املياه لتطهيرها. ويعتبر األوزون مادة مؤكسدة فعالة جداّ فهو 

يقضي تقريباً على جميع اجلراثيم والفيروسات والطفيليات وغيرها من املواد املسببة لألمراض ولديه فعالية 
مطهرة أعلى من الكلور. كما ميكنه أكسدة املواد العضوية واملعادن الذائبة.  

ليس لهذه األنظمة قدرة على منع إعادة منو اجلراثيم كما هي احلال مع أنظمة الكلور، حيث يعمل الكلور الطلق 
على منع أي منو الحق للجراثيم.

فتحة تهوئة

مدخل
املياه

مياه معقمة

مياه غير معقمة

مولد األوزون

الكلور السائل

غاز الكلور

ما هي أبرز الشركات الني تقوم مبعاجلة املياه؟ 
لتسهيل وصول املواطن للرشكات املتخصصة يف معالجة املياه يربز الجدول أدناه أس�ء وأرقام الهواتف التابعة لبعض رشكات معالجة 

املياه. تم إعداد هذه االئحة باإلعت�د عىل البحث اإللكرتو� ثم التحقق من عمل الرشكات بعد اإلتصال بها. 

مالحظة: يضم الجدول الرشكات التي تعمل يف صيدا وحتى ب£وت فقط.  



املالحظات: املراجع:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/0470031344.app3/pdf

http://www.ebml.gov.lb/arabic/overview

https://www.epa.gov/privatewells/protect-your-homes-water

https://www.epa.gov/privatewells/protect-your-homes-water#protect

https://www.epa.gov/privatewells/protect-your-homes-water#how

https://www.epa.gov/privatewells/key-steps-protect-your-well

http://www.dwi.gov.uk

 Underwriters Laboratories Inc. Drink Well™ Well Water Testing; www.uldrinkwell.com

 U.S. Environmental Protection Agency; www.epa.gov

Water Quality Association; www.wqa.org

 An Environmental Risk-Assessment Guide for the Home, NRAES-87. Drinking Water Well Condition:
Assessing Drinking Water Contamination Risk

.Testing Water for Gardening and Lawn Irrigation.2007
املعايير القياسية اللبنانية ملياه الشرب
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