
  م2006ر الدويل الثاين للموارد املائية والبيئة اجلافة املؤمت
  
  
  

  مصادر تلوث املياه اجلوفية يف الساحل السوري نتيجة األنشطة البشرية وانعكاساته
  
  

   2ابتسام خليل معروف و 1ابراهيم عزيز صقـر
  

   سوريا- الالذقية - جامعة تشرين - كلية الزراعة -قسم وقاية النبات 1
   سوريا- الالذقية - جامعة تشرين - كلية العلوم -ة احليوانية قسم علم احليا2

  
  امللخص

  
 لتحديد مصادر تلوث املياه اجلوفية يف الساحل السوري 2006 -2004نفذت دراسة حقلية خالل األعوام      

تغذيـة  الذي يضم أراضي خصبة جتري فيها أار حملية تساهم أثناء جرياا و عرب البحريات اليت أقيمت عليهـا يف                    
مئات آبار املياه اجلوفية املستعملة ألغراض متعددة و منها ري املزروعات وكمياه للشرب أحياناً و بعض احتياجات                 

  .األنشطة البشرية اليت تنوعت يف هذه البيئة الزراعية املأهولة فسامهت يف نشر حاالت متعددة من التلوث
 اليت وزعت على أربع جمموعات بالتساوي حسب         و 12حددت مواقع اآلبار ألخذ عينات املياه و عددها         

  :طبيعة مناطق وجودها يف الساحل و هي
   بساتني محضيات مأهولة-3أراضي زراعية ال حتوي منشآت عمرانية    -1
   مواقع قريبة من أار تصب فيها مياه  صرف صحي و صناعي -4            حقول قريبة من مواقع للنفايا -2

  : أشهر ، و قد تضمنت6ت بفواصل أجريت بعض القياسات أربع مرا
 .اختبارات كيميائية للكشف عن شوارد النترات و النتريت  -
   ) BODاختبار ( اختبارات بيوكيميائية لتقدير متطلب األوكسجني احليوي للمياه  -
 . املياه PHاختبارات فيزيوكيميائية لقياس درجة  حرارة و  -
 .TC ، FC ، SS ، E.coliرثومي للجراثيم اختبارات للتحديد الكمي ملؤشرات التلوث اجل  -

رصدت مصادر و مواقع التلوث من خالل صور فوتوغرافية ، و أجري استبيان بتوزيع اسـتمارات علـى      
  السكان احملليني حددت مبوجبه آرائهم بأوضاع و انعكاسات تلوث املياه من خالل إجابتهم على أسئلة االستمارات 

    :أبرز ما أظهرته النتائج
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وجود تلوث عضوي و كيميائي للمياه اجلوفية يف الساحل ، و تعدد مصادر التلوث و أبرزها الكيميائيات الزراعيـة       
، مواقع رمـي    ) بساتني احلمضيات   ( و الصرف العشوائي للمخلّفات البشرية يف مناطق التكثيف الزراعي املأهولة             

  . ، خملفات املعامل و جماري الصرف الصحي اليت تصب يف االار وسط  االراضي الزراعية) البصة ( املدن نفايات 
سجلت زيادة يف التعداد العام للجراثيم وجود العصيات املعوية ضمن مياه اآلبار خالل فصل الشتاء خاصةً                

  .يم التلوث اجلرثومي مع ارتفاع حرارة املاءاملتأثّرة بشكل ما باملخلّفات البشرية ، و لوحظ ارتفاع يف ق
  . يف املياه بزيادة حمتواها من املواد العضوية و الربازية و بارتفاع درجة احلرارةBODتدرجت قيم الـ 

   :كان معدل تلوث املياه و التعداد العام للجراثيم بالنسبة  آلبار مناطق الدراسة كاآليت
   1 > 4 > 2 > 3منطقة 

ائج االستبيان حصول حاالت مرضية نتيجة استعمال مياه اآلبار امللوثة أمهّها االسهاالت املعويـة              أكّدت نت 
  .احلادة و التهابات اجلهاز اهلضمي

  . التلوث ، املياه اجلوفية ، املخلّفات ، األنشطة البشرية ، البيئة:كلمات مفتاحية
  

  قدمة  امل
  

، صـدق اهللا  )) وجعلنا من املاء كل شـيء حـي  (: (بسم اهللا الرمحن الرحيم ، قال تعاىل  
  العظيم 

ووجود امللوثات يف املـوارد املائيـة       , إن التلوث مشكلة هامة تعاين منها اتمعات احلديثة       
وقضايا التلوث تتفاقم باسـتمرار يف  . وخاصةً العذبة جيعل منها مشكلة خطرية وحمددة للنمو واحلياة   

السكانية فيها وبالتايل تعدد األنشطة البشرية اليت ينتج عنها خملفات          املناطق الساحلية لزيادة الكثافة     
 فيها املصادر املائية ومنها املياه اجلوفية اليت        امتنوعة تطرح يف البيئة لتلوث كافة عناصرها وجوانبها مب        

نابلـسي  ,) a+b 1997 ,صـقر (متثل املخزون االحتياطي للمياه واملستخدمة يف خمتلف اـاالت  
  ).2000,فاضل(و) 2000 (وآخرون

ويعترب تلوث البيئة الزراعية يف غاية اخلطورة النعكاسه سلباً على املوارد الطبيعيـة وعلـى               
وقد أثبتت الدراسات حصول تغـريات حـادة   ,الصحة العامة للعاملني ولسكان هذه البيئة وزوارها  

مال نباتات ومنتجات   أو جراء استع  ) 2005,صقر وجبور (نتجت عن تلوث بيئة احلمضيات املأهولة       
  غذائية تعرضت للتلوث بشكل مباشر أو نتيجة زراعتها يف تربة أو سقايتها مبياه آبار أو أار ملوثة 
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ولقـد  ). 2004, ناصـر (و) 1998اجلزائـري ،    (،  ) 1995, صقر(كيميائياً أو جرثومياً          

دت الدراسات وجود خملفات عضوية صناعية يف مصادر مائية للمنطقة ومنها ر الكبري الشمايل              حد
, الداش(وتناولت دراسات أخرى سلوك تلك املواد يف البيئة املائية          , )1997, فهوم(و) 1997, إسرب(

1994.(  
الـيت  إن اتساع رقعة التلوث دفعت باجتاه تكثيف األحباث لرصد وحتديد امللوثات ومنـها              

تتعرض هلا املسطحات املائية من أار وحبريات وآبار يف منطقة الساحل السوري واليت ثبـت مـن               
  ).2002.2001, كبيبو وآخرون(خالهلا تلوث ر الكبري الشمايل وسد بللوران جرثومياً وكيميائياً 

امليـاه  والكيميائيات الزراعية مل تكن بعيدة عن مصادر املياه حيث أشري إىل تواجـدها يف               
, صـقر (العذبة وإحداثها تغريات يف مواصفاا وسلبيات على األحياء اليت تتعرض للمياه امللوثة ا              

  ).2002, عجيب(و) 2000,قره علي (,)1996
وقد تناولت أحباث عديدة مواضيع التلوث واحللول املتوفرة لتخفيف الضرر خاصةً بالنـسبة     

أو االستعاضة عن ) a2005 , صقر وآخرون(تطبيق املبيدات للكيميائيات الزراعية عرب العقالنية يف 
صـقر  (املبيدات العضوية الصنعية ولو جزئياً باستعمال املستخلصات النباتية كمنتجـات طبيعيـة             

  ).b 2005, وآخرون
والتلوث بالعناصر الثقيلة الناتج عن خملفات الصناعات و اآلليـات واألنـشطة املختلفـة              

,  Cu,Hg,Pb,Cr,Cdثبتت حصول تلوث ملصادر املياه مبعادن ثقيلة منها      تعرضت له دراسات كثرية أ    
وتناول بعضها انعكاسات هذا التلوث على األحياء املائية ومنها األمساك اليت ثبت حصول تغـريات             

حيـث أشـارت   , وتراكم املعادن لدى النباتات املروية ) 2005, محود(يف منوها وتكاثرها وتغذيتها     
رتفاع تركيز بعض العناصر الثقيلة وزيادا التلوث السمي لدى النباتات املروية           إىل ا ) 2004(ناصر  

  .مبياه اآلبار يف بعض مناطق الالذقية ومياه ري القش والصنوبر
  

  Importance Of Research and Its Objectsأمهية البحث وأهدافه 
  

ياة اإلنسان ورفاهيته وال سـيما      أيت أمهية البحث من الدور اهلام للمياه يف عملية التنمية وح          
  البلدان اليت تقل فيها مصادر املياه العذبة ومنها سورية اليت شهدت تزايداً كبرياً يف األنشطة الزراعية 
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تاحـة  والصناعية والعمرانية وارتفاع يف الكثافة السكانية مما أدى إىل اخنفـاض كميـات امليـاه امل    

وبناًء عليه فقـد هـدف      , لالستخدام وتدهور نوعيتها والتأثريات السلبية لذلك على الصحة العامة        
  : البحث إىل
  .حتديد أهم مصادر تلوث املياه اجلوفية يف الساحل §
  .حتديد بعض أنواع امللوثات املوجودة وقياس بعض التغريات احلاصلة يف صفات املياه §
 .من خالل صور فوتوغرافية ونتائج استبيان آلراء السكانتوثيق الوضع القائم ميدانياً  §

  
  Review of Literatureالدراسة املرجعية  

  
 F.Cأظهرت االختبارات امليكروبية و البيوكيميائية وجود اجلراثيم املعوية ال سيما الربازيـة             

ـ               شمايل ، و قـد     مبستويات خمتلفة يف مياه مناطق عديدة على شاطئ الالذقية و جمرى ر الكبري ال
ازدادت نسبتها لتجعل املياه غري مقبولة أو ملوثة خاصةً يف املناطق املعرضة للمجارير و مصب النهر                

 C.A و فطور املبيـضات  E.coli و االشريشياكويل   T.C، و قد أظهرت كل من اجلراثيم املعوية 
 جيدة لكـل مـن      F.C مع ال   يف معظم املناطق ، و كانت عالقات االرتباط        F.Cارتباطاً جيداً مع    

 يف مناطق ال S.R و اجلراثيم املرجعة للسلفيد      Ent و املكورات املعوية     F.Sاملكورات العقدية الربازية    
 تغريات فصلية ذات معىن خاصة يف املناطق السياحية و هذا ما Ent و  F.Sو مل تظهر ال . بأس ا 

 فقد اعتقد أا تشري إىل قرب أو بعد         S.Rو أما ال    عزز االقتراح بإحلاقها باملؤشر باملعوي الربازي ،        
 يف  F.Cمصدر التلوث و ذلك اعتماداً على ما وجد من اختالف يف االستمرارية احليوية عـن ال  

وقد أظهرت نتائج الكشف النـوعي اقتـصار         ) . 1995داؤود  ( املياه رغم كون مصدرمها واحد      
 على جمارير الصرف الصحي و  Shegellaالشغال  و Salmonellaوجود بعض سالالت الساملونيال 

و أوضخت معطيات الدراسات البيئيـة تـأثري        . املياه املستقبلة هلا ، ومل تظهر أية ضمات كولريا          
فصول السنة على حرارة املياه و اليت كانت خالهلا احلرارة أعلى لدى مياه الصرف الصحي قياسـاً              

      ار و الشاطئ البحري اظهر تأثري سليب مللوحة املياه على اجلراثيم خاصة غري         . اورمبياه مصب األ
 و حرارة املياه يف معظم املناطق ، و مـع   D.Oالبحرية األصل ، و قد وجد تناسب عكسي بني ال 

  .  باحملتوى العضوي للمياهD.Oاإلشارة إىل تأثر ال 

http://www.pdffactory.com


   م2006املؤمتر الدويل الثاين للموارد املائية والبيئة اجلافة 
5  

  
 يف املناطق حسب درجة اغتنائها باملواد العضوية و      BOD ثبت بالتجربة وجود تدرج يف مقدار ال         و

 اإلشارة إىل حالـة امليـاه ، و         F.C و ال    BODالربازية ، و كان هناك توازي تقريباً يف مقدرة ال           
   ).1995، داؤود ( العالقة كانت ضعيفة بني املعطيات احليوية امليكروبية و الشوارد الكيميائية 

أوضحت دراسة بيئية و ميكروبية لبعض مصادر مياه الشرب و املسطحات املائية يف الالذقية        
وجود تطبق حراري صيفي واضح يف حبرية سد بللوران و يف كمية األوكسجني املنحل فيهـا مـع         

ى لألمونيا و   ارتفاع لتراكيز شاردة النترات يف مياه النهر الداخل إىل البحرية ، و كان التركيز األعل              
الفوسفات يف املياه اخلارجة من البحرية فوجدت عالقة ارتباط قوية و عكـسية بـني األكـسجني      

وجدت اجلراثيم بتراكيز خمتلفة ، و كانت أعلى يف مياه املنـاطق املتـأثرة              . املنحل و حرارة املياه     
   .  F.S/F.Cبصرف صحي و تلك اليت يكثر فيها النشاط البشري حسب ما أظهره تطبيق نسبة 

 بعالقة قويـة يف منـاطق   Ent و F.S و E.C و  T.Cو قد ارتبطت الكوليفورم الربازية مع 
الدراسة عموماً ، إلّا أنه ال ميكن استبدال مجيع هذه اجلـراثيم بـالكوليفورم الربازيـة مـا عـدا                    

مومية انتشار  األشريشياكويل إلشارا إىل نوع جرثومي خاص بذوات الدم احلار ، و انطالقاً من ع             
بعض اجلراثيم األخرى و ظهور بعضها على النياتات فإنه الميكن أن حتل مكان الكوليفورم الربازية               

 املياه ، و أظهرت النتنائج تلقي بعض  PH، و قد ارتبط وجود الضمات بعالقة معنوية مع حرارة و 
ات كبرية من امللوثات الربازية و      مواقع الدراسة يف جمرى النهر الكبري الشمايل و حبرية بللوران لكمي          

   ) .1996زينب ، ( الكيميائية خاصةً يف األماكن املعرضة للمجارير و مياه الصرف الزراعي 
 14عن وجود للملوثات يف البيئة البحرية لشاطئ الالذقية و منها            ) 2000( حتدث قره علي    

هلا صفة استمرارية التراكم باستثناء الــ  مركّباً للمبيدات الكلورية العضوية الصنعية و اليت مل يكن        
Endrin          ة ، إضافةً إىلمركباً لثنائي فينيل متعدد الكلور       31 يف منطقة معهد البحوث البحري PCBS 

، و قد ثبت تأثر بيئة مياه الشاطئ باملصادر الربية للتلوث ، حيث توزعـت املبيـدات يف املواقـع          
 دور النهر الكبري الشمايل يف نقل امللوثات مـن األراضـي            املتشاة باملصدر الربي ، و بدا واضحاً      

الزراعية و البيئة الربية احمليطة إىل البيئة البحرية ، و قد تبين من سلوك املبيدات الكلورية يف األحياء                  
  و الرسوبيات وجود نواتج و تفكك و استقالب املركبات األساسية بنسب أعلى مما يشري إىل قدم 
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 بأنّ املماكبات الثقيلة   PCBSتراكم املبيدات يف بيئة شاطئ الالذقية ، ووجد بالنسبة لسلوك           
  .هي األكثر تراكماً و هذا يعود لكوا أقل تطايراً من املماكبات اخلفيفة

( وفية      مصادر متعددة لتلوث املياه العذبة السطحية و اجل        ) 2000( ذكر نابلسي و آخرون     
تطرح ملوثات جرثومية و كيميائية يف املوارد املائية        ......) أنشطة بشرية زراعية ، صناعية ، مرتلية        

و منها ر السن يف الساحل السوري ، و أشاروا إىل أن تلوث املياه العذبة يؤثّر سلباً على املوردين                   
، و بأنّ حتاليل خمرب مكافحة التلـوث        ) األار و البحريات    ( األساسيني للمياه اجلوفية و السطحية      

 أثبتت تلوث مياه حبرية ر السن بالنفايات السائلة البشرية و احليوانية إضافة             1999 – 1998للعامني
 مرة عـن    50-40وجود تلوث جرثومي يزيد      ) 2000(للمبيدات و األمسدة ، و قد ذكرت شريف         

من حفر فنية لتصريف مياه ااري والواقعة يف قرى         القيمة املسموح ا يف مياه بعض اآلبار القريبة         
  .قريبة من حبرية السن 

حول التلوث اجلرثومي و الكيميائي الناتج عن بعض    ) 2002(  و يف دراسة للباحثة عجيب      
األنشطة الزراعية و الصناعية و الصرف الصحي يف بعض مصادر مياه حمافظة الالذقية ، ثبت ارتفاع             

لفيزيائية و الكيميائية املدروسة يف املواقع املتعددة لدراسة املياه العذبة على امتـداد             لتراكيز العوامل ا  
ر الكبري الشمايل و حبرية سد بللوران و كان واضحاً التطبق احلراري الصيفي يف مياه الـبحرية ،                  

 الـصرف   كما ظهر تأثري مياه السيول و األمطار و تلك الراشحة من الترب الزراعية و مياه جمارير               
  .الصحي و الصناعي و الزراعي على معدل التلوث احلاصل يف مصادر املياه املدروسة 

  BOD و حرارة املياه ، و لوحظ تدرج يف قيمـة ال   DO وجدت عالقة عكسية بني الـ
و تبني بقاء تراكيز العناصـر  . ملياه املواقع املدروسة حسب درجة اغتنائها باملواد العضوية و الربازية       

ثقيلة ضمن احلدود املسموح ا للشرب و الري لكافة مياه املواقع باستثناء القريبة من بعض املعامل            ال
 بتراكيز خمتلفة V.C  ،  T.C  ، F.C  ،F.Sوظهرت مؤشرات للتلوث اجلرثومي. و من مصب النهر 

الـصرف الـصحي    بني املواقع ، و كانت التراكيز األعلى من اجلراثيم املعوية يف األماكن املتأثرة ب             
بشكل مباشر أو غري مباشر ، و هذا يظهر عالقة هذا النوع من التلوث اجلرثومي بالنشاط البـشري   

   . F.S/F.Cو الذي أكّده تطبيق نسبة 
   خاصةً الثقيلة و لوحظ تراجع معدل التلوث اجلرثومي مع زيادة تراكيز بعض العناصر
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 Pb,Cd,Hg    وتبني اقتصار وجود بعض أنواع اجلراثيم الساملونيال العائدة للثدييات علـى عينـات

  .املواقع املعرضة للمجارير الصحية على امتداد النهر وعند مصبه
وانتهت الباحثة عجيب إىل أن مياه النهر والبحرية صاحلة للشرب والري بناًء على حمتواهـا               

صر الكيميائية وأن مياه كافة مواقع الدراسة غري صاحلة للشرب قبل املعاجلة مـن التلـوث             من العنا 
وكانت مياه بعض املواقع القريبة من املعامـل ومـن   .اجلرثومي حيث جتاوزت احلدود املسموح ا    

 مصب النهر صاحلة للري فقط مع حتفظ نظراً لتجاوز حمتواها من العناصر الثقيلة واجلراثيم احلـدود               
  . املسموح ا

نتائج مشاة يف دراسة لتلوث بعض مصادر املياه        ) 2002-2001(وقد أعطى كبيبو وآخرون     
  .العذبة يف حمافظة الالذقية

 املياه الـساحلية تتـسبب يف    ثإىل وجود مصادر متعددة لتلو    ) 2002(أشار شاهني ووزان    
ـ  Wastewaterمشاكل بيئية كبرية وأمهها مياه الصرف الـصحي   اه الفـضالت الـصناعية     ومي

Industrial              إضافةً إىل املياه املبتذلة الـصادرة عـن الفاعليـات املرتليـة Domestic     والتجاريـة  
Commercial .   

وقد أورد الباحثان قائمة بأنواع من البكتريا والربتوزوا والفريوسات والديدان اليت توجد يف             
  E-coli Salmonella Tephi,:مياه ااري وتتسب يف حدوث أمراض كثرية ومنها

Shigella , Histolica ,Entamoebar ,  و Ascares .   وأظهرت النتائج وجود تلوث غـري
 ، يف مناطق مشال ، جنـوب ومرفـأ          %50،  % 66،  % 85مقبول يف العينات املدروسة بنسبة بلغت       

اء التلوث اجلرثـومي يف     وبينت مقارنة النتائج مع قياسات األعوام السابقة بق       . الالذقية على التوايل    
مناطق جنوب الالذقية ، شواطئ جبلة وبانياس وطرطوس وبعض مواقع مشال الالذقية خاصة القريبة              

  .من أماكن رمي النفايات ومواقع خملفات الصرف الصحي 
مركبـات عـضوية   (يف دراسته حول سويات امللوثات الكيميائية     ) 2004(حتدث أغيوريل   
يف ) Cd,Cr,Cu,Pb,Se,Zn(دروجينية متعددة النوى وبعض العناصر الثقيلـة  هيدروجينية أليفاتية وهي 

العينات الرسوبية والعينات املائية على الشاطئ وبالقرب من الالذقية عن عدم وجود تراكم للفحوم              
  اهليدروجينية وللعناصر الثقيلة املدروسة باستثناء عنصر الكروم الذي وجد يف عينات بعض املواقع 
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وقد سجلت أعلى معدالت للفحوم اهليدروجينيـة متعـددة         .حبدود أعلى من املعدالت املسموحة      

 األساسـي   رودلت املؤشرات على أن املصد    . النوى العطرية يف املواقع القريبة من األنشطة البشرية       
حطم احلـراري للمركبـات     للمركبات موضع التلوث حيوي املنشأ ويعـود إىل عمليـات الـت           

إضافةً ) إخل....منشآت صناعية   , وسائل نقل (اهليدروكربونية الناشئة عن األنشطة البشرية املختلفة       
  .إىل ما يتم نقله عرب املسطحات املائية ومصبات الصرف الصحي

ويف دراسة حول التلوث اجلرثومي والكيميائي ملياه بعض املسطحات وتأثريه على النباتـات   
وجود ارتفاع يف تراكيز العناصر الكيميائية املدروسة مع ارتفاع         ) 2004(ذكرت ناصر   , ية ا   املرو

 ملياه املواقع مع زيادة املواد العضوية والربازية وتـأثر          BODحرارة املياه ، ووجود تدرج يف قيمة ال       
  يف   Zn,Cr,Cd,Cu,Pbوسجلت أعلى القيم لتراكيز العناصـر املدروسـة         , ذلك بالتغريات الفصلية  

وكانت التراكيز يف مياه اآلبار قريبـة      . عينات مياه املواقع القريبة من مصب ر القش ور الصنوبر         
وتبني ارتفاع يف قيم مؤشرات التلوث اجلرثومي ملياه النـهرين يف املواقـع      . من احلدود املسموح ا   

مع زيـادة تراكيـز بعـض    املتأثرة بالصرف الصحي وذلك مع ارتفاع حرارة املياه واخنفاض القيم   
  ، وثبت ارتفاع التعداد العام للجراثيم يف مياه اآلبار املـستعملة             Pb,Cuالعناصر الثقيلة خصوصـاً    

وقـد  . لري بعض اخلضروات قرب موقع رمي النفايات يف منطقة البصة وذلك خالل فصل الشتاء             
وث وطبيعتـه بـاختالف   أظهرت نتائج رصد التلوث اجلرثومي للنباتات اختالف درجة ونسبة التل      

وقد كان التعداد األعلى للعصيات املعوية علـى        . ةالنوع النبايت وفصل النمو وبعض الظروف البيئي      
يف حني كـان التعـداد   . القش والصنوبر على التوايل  ينباتات البقدونس واخليار عند الري مبياه ر      

. الري مبياه النهرين السابقني بالترتيباألكرب للساملونيال ـ الشيفال على البقدونس والباذجنان نتيجة  
ـ  ــ ــداد ال ــاء تع ــي    TCوج ــا يل ــار كم ــاه اآلب ــة مبي ــات املروي ــى النبات :  عل

  .باذجنان>بندورة>عنعنا>خيار>بقدونس>خس
وقد تفاوت تركيز العناصر الثقيلة للنباتات املدروسة تبعاً لشدة التلوث ونوع النبات ونوع             

 والكادمييوم والكروم والتوتياء لدى نبات      صحاس والرصا وجدت أعلى تراكيز لعناصر الن    , العنصر  
    والباذجنان عند الري مبياه ة البندوروتوزعت التراكيز األعلى مابني. اخلس عند الري مبياه ر القش 
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حاس والرصاص والتوتياء على نبات اخلـس عنـد   ر الصنوبر وكانت التراكيز األعلى لكل من الن     

  .يف حني وجد الكادمييوم مبعدل أكرب على اخليار والكروم على البندورة, الري مبياه اآلبار 
ويف دراسة للتلوث باهليدروكربونات والعناصر املعدنية الثقيلة على طول شـاطئ بانيـاس             

وظهـر  , ينات املائية والرسوبية املدروسة عن وجود الفحوم األليفاتية يف الع     ) 2004(حتدثت حمفوض   
, AHSالدور الذي تلعبه العوامل اهليدرولوجية يف عملية تفكك وترسيب مركبات الفحوم األليفاتية             

وميـاه تربيـد   ) مصفاة بانياس( الباحثة بأن منشأ املركبات يعود إىل مصادر نفطية وصناعية      دوتعتق
وقد كـان  ). الصرف الصحي يف منطقة  القبيات(املنشأ ومصادر حيوية   ) احملطة احلرارية (احملركات  

و متيزت عينات موقع القبيات مبعامالت ارتباط ضعيفة        . عنصر الكروم األكثر تواجداً ضمن العينات     
ما بني العناصر املدروسة يف العينات الرسوبية واملائية واحليوانية نتيجة تعرض املواقع ملصادر تلـوث               

  .خمتلفة
 من خالل دراستها للتلوث اجلرثومي يف مصادر املياه العذبة لكل من            )2004(أكدت زينب   

ري الكبري الشمايل واجلنويب وسدي باسل وخليفة وآبار منطقة اجلنديرية وبعض مـصادر ميـاه               
تعرض مياه ر الكبري اجلنويب للتلوث خاصةً يف موقعي العريضة والدبوسية وبنسبة بلغـت            , الشرب

10   خلية F.C/100     مل  بسبب الصرف الصحي100/ خليـة  10واحتوت عينات نبع الناصرة   مل  .
  ³10, ³10,  10النـسبة   وثبت تعرض مياه حبرية سد الباسل للتلوث من جماري القرى ااورة وبلغت             

  ³10وقد سجل أكثر من   ,  مل  يف مواقع اليازيدية والسيسنية وسد خليفة على التوايل          F.C/100خلية  
  .يف بعض آبار اجلنديرية خاصةً املواقع القريبة من ر الكبري الشمايل مل  F.C /100خلية

يف دراستها للدالئل احليوية والتراكم احليـوي لـبعض امللوثـات           ) 2005(أشارت اختيار   
تبـدالت يف   :إىل ظهور اآلثار البيولوجية للتلوث بأشكال منـها         , الكيميائية عرب السلسلة الغذائية   

  .لتكاثر وأمراض وراثية ميكن الكشف عنها بطرق النسج واألعضاءالشكل اخلارجي وعملية ا
وذكرت الباحثة بأن الطرائق احلديثة يف حتديد حالة التكاثر عرب قياس اهلرمونات الستروئيدية         
اجلنسية وحتريض الغدد الصم والتبدالت الوراثية للغدد تفيد يف القياسات الكمية و البيوكيميائيـة و      

ولوجية والتغريات الوراثية املصادفة خالل دورة احلياة ، واليت تعترب دالئل حيويـة             البيولوجية والفيزي 
   للتكاثر ، وهي تعطي فكرة جيدة عن فحص أثر اإلجهادات البيئية على األحياء والتلوث الكيميائي
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ياء أو اتمع ، وهي تعطي فكرة مستقبلية عـن          ومستوى التغذية وأثر التبدالت احلرارية على األح      

آلية التكاثر تبعاً لغزارة اتمع وختدم كمؤشر مبكر لآلثار احلدية للملوثات البيئيـة عنـد وجـود              
  .اإلجهادات البيئية اليت تظهر عالقة مرتبطة مع فشل التكاثر واإلجهادات البيئية 

ية يف معاجلة تلوث املياه خاصة يف الـصرف  وتبني يف دراسة القتصاديات تطبيق التقانة احليو   
الصحي بأن مياه الصرف الصحي ملدينة الالذقية متنوعة حيوياً حبيث ميكن االستفادة منها يف عملية               

.  للملوثات واملواد املوجودة يف املياه بشكل طبيعي أو تطبيقـي      Biodegradationالتفكك احليوي     
 واليت أظهرت قدرا علـى تفكيـك        Pseudomonas  ساللة جرثومية تابعة للجنس    14وقد عزلت   

 ساعة من التحـضني علـى   48 لدى بعض السالالت خالل     %80النترات والنتريت وبنسبة بلغت     
  ).2006جرعا ، ( م  ْ 35 – 30حرارة 

  
  طرائق ومواد البحث

  
  بئر توزعت على   12أجريت القياسات واالختبارات بأنواعها على عينات املياه املأخوذة من          

  : مناطق كاآليت 4
موقع البـصة لرمـي     (6 – 4، اآلبار   )  منطقة جبلة  –أراضي احملاصيل احلقلية     (3 - 1االبار  

 12 - 9، اآلبـار    )  جبلة –بساتني محضيات مأهولة يف العيدية       (9 - 7، اآلبار   )  الالذقية –النفايات  
  ) .  الالذقية–جمرى ر الكبري الشمايل قرب الشري (

   .2006 وكانون الثاين 2005 ، كانون الثاين و متوز 2004 خالل شهر متوز أخذت العينات
 املياه بشكل مباشر حقلياً ، ومجعت العينـات املائيـة   PHأجريت القياسات ملعرفة حرارة و    

بغرض التحاليل اجلرثومية و الفيزيوكيميائية والكيميائية و البيوكيميائية ضمن عبوات خاصة ووفـق    
 التحليل ، وقد استخدمت عبوات نظيفة ومعقمة وحمكمة اإلغـالق زجاجيـة      إجراءات تالئم نوع  

ناصـر  (و ) 2002عجيـب ،  ((Akkernan et al. ,1991) لتـر  1 مل وبويل اتيلني سعة 250بسعة 
 أجريت التحاليل اجلرثومية فور وصول العينات إىل املخترب واليت مشلت إحـصاء عـدد              ) .2004،

   ،تعدادfeacal coliforiam (FC) ،تعداد الكوليفوريوم الربازيtotal coliforms (TC)العصيات املعوية
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وقد استعملت طرائق عاملية للكشف      . (ss) ، ووجود الساملونيال والشيفال      (E.coli)االشريشياكويل  

 األنابيب املضاعفة ، الترشيح الغشائي ، الفـرش علـى           :النوعي والكمي عن اجلراثيم ومنها طرق       
 ، ( Hall et al. , 1990) ،)1988سعد علـي زكـي ،  ( ، (Doe,1982)الطبق والصب على الطبق 

(American public Health Association ,1992)1994,و) (Hmso  استعمل ميزان حرارة زئبقـي 
 و -No2حـددت شـوارد   .درجة احلموضة  لتحديد  PH meterلقياس درجة احلرارة وجهاز الـ 

No3- باستعمال جهاز Colurmeter 254  بعد احلصول على معلقات لونية بعد معاملة العينة مبـواد 
  ) .2002عجيب ، (كيميائية مناسبة مث القياس على أطوال موجات تتناسب والعنصر املقاس 
ميـد يف وسـط محـضي      اعتمد لقياس شاردة النتريت على تفاعل الشاردة مع السلفانيل أ         

 نفتيل ايتيلني دي أمني ليعطي مركب أزو زهري اللون قيـست            N–إلعطاء ملح ديازو يتفاعل مع      
  . ميلي ميكرون 490نفاذيته عند طول املوجة 

عوملت العينات حلساب شاردة النترات مبركب ساليسيالت الصوديوم فأعطـت مركـب         
 ميلـي   500يست نفوذيته عند طـول املوجـة        بارانتروساليسيالت الصوديوم ذا اللون األصفر ، ق      

  .ميكرون
 لقياس األكسيجن احليوي املستهلك كمؤشر كيميائي حيوي هام      BODاستخدم جهاز الـ    

  .لتبيان احملتوى من املواد العضوية وذلك وفقاً للطرائق العاملية املتبعة يف سورية 
 LSD أقل فرق معنـوي   مع حسابanovaمتت الدراسة اإلحصائية باستخدام حتليل التباين  

   . %5عند مستوى املعنوية 
 – استمارة حسب النموذج املرفق على السكان يف الالذقيـة           180تضمن االستبيان توزيع    

  . بانياس و طرطوس –جبلة 
  .استعملت كامريا حديثة دجييتال وهاتف نقال لتصوير مواقع التلوث 
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    //نتمارة استبيااس//  
  

  :املهنة :                        املنطقة :                     االسم -
  
   .£، خمتلطة £، حممية £، بساتني £حقلية : £زراعية :  األنــشطة -

    .      £، جتارية £، سياحية £صناعية : £        متنوعــة 
    .£مأهولة        ،      غري £مأهولة   :      حالة املزرعة -
   .£، متنوعة£، آبار جوفية£، قنوات مكشوفة£شبكات نظامية:  مصادر املياه -
   .£ ،  صرف صناعي وزراعي £ ،  مع صرف صحي £نظيفة :  وضع األار -
   .£ ، جمرور نظامي £ ، حفر فنية £عشوائي :  طرح املخلفات البشرية -
   .£ ، وديان ومنخفضات £ ، حمطات تنقية £األار :  الصرف الصحي إىل -
   .£ ، حيوية £ ، كيميائية £طبيعية :  إجراءات وقاية املزروعات -
   .£ ، حرق أو دفن £ ، معامل تدوير £مكبات مكشوفة :  نفايات املدن إىل -
   .£ ، بدون مساد £ ، معدنية £عضوية :  األمسدة -
   . £ ، قرب األار £ية  ، متداخلة مع املنازل والزراعة احملم£معزولة :  اآلبار -
   .£ ، أنشطة أخرى £ ، الري £الشرب :  استعمال مياه اآلبار -
   .£ ، كبري £ ، متوسط £معدوم :  تلوث املياه اجلوفية -
   .£ ، كيميائي £ ، جرثومي £مواد عضوية :  نوع التلوث -
   ،£ت  ، اجهاضا£ ، آالم معدية £اسهاالت :  االنعكاسات الصحية لتلوث املياه -

   .£ ، أمراض متنوعة £                                           أمراض مزمنة 
  : واحللول ثالرأي الشخصي حبالة التلو

  
  النتائج واملناقشة  

  
درست التغريات موعة من العوامل الفيزيائية و الكيميائية للمياه ، و جرى حتديد التعـداد العـام        

اآلبار املدروسة ، و متت حماولة إجياد عالقة بني النتـائج و بعـض مـصادر    لبعض اجلراثيم يف مياه     
   .التلوث اخلارجي من خملّفات بشرية و نفايات مدن و أنشطة زراعية و صناعية
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   نتائج التغيرات الفيزيوكيميائية و البيوكيميائية
عرضت كمتوسط للقياسات األربعة خالل فترة الدراسة بالنسبة لكل بئر و كمتوسطات 

لآلبار الثالثة لكل من املناطق األربعة اليت وزعت مبوجبها عينات مياه اآلبار املأخوذة و القيم 
   ).1( املسجلة يعرضها اجلدول 

ن البيئي القائم من خالل تأثريها علـى        بالنسبة حلرارة املاء فإنها متثّل عامالً هاماً يف التواز        -
كثافة و لزوج املاء و معدل احنالل الغازات فيه و سرعة التفاعالت الكيميائية و احليوية اليت تـؤثّر                  
مبجموعها يف عمليات التنقية الذاتية للمياه و األحياء املائية ، و قد تراوحت درجات حرارة ميـاه                 

 آلبار اموعة األوىل ضمن األراضي الزراعية بعيداً عـن املنـشآت و     ْ م 12.60اآلبار باملتوسط بني    
حرارة مياه آبار اموعتني الثانية و الرابعة   . ْ م آلبار اموعة الثالثة ضمن بساتني احلمضيات         14.24

   .ْ  م13.5و اليت هلا عالقة بالنفايات و املواد العضوية و مياه الصرف كانت متقاربة و حبدود 
موماً كانت حرارة مياه اآلبار منخفضة نوعاً ما يف عينات مجيع القياسات خالل أشـهر              وع

بيئة مأهولة  ( و قد يكون للمخلّفات البشرية اليت تطرح يف بيئة املنطقة الثالثة            . كانون الثاين و متّوز     
 الـصناعي   مبا فيها الصرف الصحي العشوائي و استعمال األمسدة العضوية و الصرف الزراعي و            ) 

   ).1998اجلزائري ، ( دور يف زيادة حرارة مياه آبار املنطقة 
مبصدر املياه و البنية اجليولوجية و طبيعة املياه املضافة          ) PH(ترتبط قيمة الرقم اهليدروجيين     -

  كانت التغريات ضئيلة يف مياه جممل اآلبار، وبلغت أعلى قيمة خالل  ).2004ناصر ، ( 
و الذي يترافق عادةً مع النمو الكثيف للطحالب و اسـتهالكها          ) 8.9( قياسات شهر متّوز    

 ،  1988(   املنحل يف املاء نتيجة زيادة عمليـات التمثيـل الـضوئي           CO2لكميات أكرب من غاز     
Leopold (           طة للرقم اهليدروجيين للمياه بنيموعـة  7.69، و قد احنصرت القيم املتوسلدى آبار ا 

  .عند آبار اموعة الثالثة   7.97و الرابعة 
أكثر املؤشرات أمهية و انتشاراً لتحديد       ) BOD( ميثل اختبار الطلب احليوي لألوكسجني      -

درجة التلوث العضوي عرب حتديد كمية املواد العضوية القابلة للتحلّل و املنحلّة ، و معرفـة قـدرة                 
   ).2004ناصر ، ( الوسط املائي على القيام بالتنقية الذاتية 

    يف مياه اآلبار عموماً ضمن احلدود املسموح ا لكافة القياسات مع جتاوزات BODبقيت قيم 
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  متوسط التغريات الفيزيائية والبيوكيميائية يف مياه اآلبار املوزعة حسب جمموعات املناطق خالل  ) : 1(جدول 
  ترة الدراسة                ف

حرارة املاء   
  )م°(

الرقم 
  اهليدروجيين

 
BOD  
 

  
  األمونيوم

  
  النترات

  
  النتريت

     1  
            2أوىل 
     3  

12.09  
13.41  
12.32 

8.02  
7.75 
7.86 

3.56  
3.89 
2.90 

0.11  
0.06 
0.13 

4.58 
3.74 
5.09  

0.05 
0.07 
0.10 

 0.07 4.47 0.10 3.45 7.87 12.60  متوسط
     4  

   5ثانية 
     6  

14.15 
13.80 
13.18 

8.05 
7.93 
7.88 

3.44 
3.91 
3.60 

0.17 
0.20 
0.16 

3.05 
3.42 
2.95 

0.09 
0.12 
0.08 

 0.09 3.14 0.17 3.65 7.95 13.71  متوسط
     7  

    8ثالثة 
     9  

14.29  
13.96 
14.49 

7.88 
8.19 
7.84 

4.28 
3.83 
3.91 

0.19 
0.19 
0.18 

5.20 
4.75 
4.82 

0.03 
0.07 
0.02 

 0.04 4.92 0.18 4.00 7.97 14.24  متوسط
      10   

       11 رابعة
12  

14.05 
13.18 
13.30 

8.03 
7.92 
7.13 

3.74 
4.08 
3.19 

0.12 
0.14 
0.10 

4.65 
3.73 
4.12 

0.07 
0.06 
0.07 

 0.06 4.16 0.12 3.67 7.69 13.51  متوسط

  
  11.9اه بعض اآلبار و اليت بلغ احلد األعظمي هلا حمدودة للحدود خالل قياسات شهر متّوز لدى مي

( والقيم األعلى اليت ذكرا اجلزائري       ) 2004( لتر وهي تقع بني القيم األدىن الّيت أوردا ناصر          /مغ
) بساتني احلمضيات املأهولة    ( و كانت أعلى قيم كمتوسط يف مياه آبار اموعة الثالثة            ) . 1998

 3.45،   3.65 ، 3.67ها تنازلياً آبار املناطق الرابعة مثّ الثانية و أخرياً األوىل وبالقيم  تلت4.00و بالقيمة 
 مع زيادة مؤشرات التلوث اجلرثومي وخصوصاً       BODبالترتيب ، لوحظ ترافق يف ارتفاع قيم الـ         

    . TC و SSجراثيم 

  المجموعة
  اآلبارو

 العوامل
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ترتبط الشوراد اآلزوتية باموعات اجلرثومية ضمن حلقات حتول العناصر الطبيعيـة ، و           -
هي تشري إىل الوضع الغذائي العام للمياه ، كما تدل على حالة االغتناء الغذائي للمـصادر املائيـة                  

   ).2004ناصر ، ( و  ) Lync a.poole و 1979( عموماً 
 يف املياه على النشاط البشري باعتبار أنّ اآلزوت يتواجد يف           و يدل وجود شوارد األمونيوم    

و يشري إنتاج شاردة األمونيوم مبوجـب عمليـة   ). بولة و محض بول ( املياه امللوثة بشكل أمونيال    
 إىل مدى حداثة التلوث باملواد العضوية و تقدم عملية التنقيـة        ammonificationالتشبع النشادري     

   ) .Beaty a.parken و 1994(  تقوم ا األحياء الدقيقة يف األوساط املائية الذاتية اليت
بقيت شوارد األمونيوم منخفضة ي مياه اآلبار و مل تتجاوز احلدود املسموح ا ، و كانت                

لتر ، و قد يعود /ملغ 0.38قيمها أعلى خالل قياسات شهر كانون الثاين ، حيث وصلت إىل حدود 
امللوثات إىل املياه اجلوفية مع األمطار اليت طل بغزارة خالل هـذه الفتـرة مـن               ذلك إىل تسرب    

القياسات يضاف هلا قلّة االعتماد على مياه اآلبار يف الزراعة خالل الشتاء ، متوسط القـيم كـان                  
ا يرتبط لتر ، و هذ/ ملغ0.10 و األدىن لدى آبار املنطقة األوىل  0.18األعلى لدى آبار املنطقة الثالثة 

  .مع زيادة األنشطة و املخلفات الزراعية و الصرف الصحي يف املنطقة الثالثة تليها املنطقة الثانية
وجدت شوارد النترات بتراكيز عالية نسبياً يف مياه اآلبار قاربت احلدود العظمى املـسموح       

لتـر  /ملـغ  11.7ا، و سجلت أعلى القيم خالل قياسات الصيف يف شهر متوز حيث وصلت إىل 
أكسدة اآلزوت ،    يدل ارتفاع قيم شوارد النترات على حتول جزء من األمونيوم إىل نترات نتيجة            و

و خيضع تركيز النترات يف الوسط املائي إىل عوامل بعضها خارجي يتعلّق بغسل التربة بفعل األمطار             
ري إىل املياه اجلوفية و بعضها      ، و إضافة األمسدة األزوتية بكميات كبرية و انتقال بعضها مع مياه ال            

  .داخلي نتيجة استهالك الطحالب هلا و توليده من قبل األحياء الدقيقة املفككة للمواد العضوية
 لتر تلتـها آبـار    / ملغ 4.92أعلى التراكيز باملتوسط سجلت لدى مياه آبار اموعة الثالثة          

اميع األوىل مثّ الرابعة و أخرياً الثانية مبتوسلتر/ ملغ 3.14ط ا.  
 على بقاء تراكيز شوارد النتريت منخفضة لدى معظم اآلبار تقريباً ،           ) 1( تدل قيم اجلدول    

   وجود شوارد و ربما يعود قلّة. لتر خالل قياسات شهر متّوز/ ملغ 0.38و كانت أعلى قيمها 
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  .ثابت و الستهالكه من قبل بعض العوالق املائية النتريت إىل كونه مركّب غري 

أظهرت القياسات املنفذة بشكل عام زيادة يف الشوارد اآلزوتية يف مياه بعض اآلبار خـالل         
أشهر كانون الثاين خاصةً بعد هطول األمطار و زيادا يف مياه آبار أخرى خالل قياسـات شـهر          

بشرية و انفراد شوارد آزوتية كثرية مـن تفكّـك املـواد       متّوز و ربما يعود ذلك لزيادة األنشطة ال       
العضوية و تلعب مياه الري صيفاً إضافة لألمطار و مياه الصرف يف محل امللوثات بأنواعها إىل مياه                 

  .اآلبار
  

  نتائج القياسات اجلرثومية
توسـط  و اليت متثـل م    ) 2( عرضت النتائج املعربة عن تعداد اجلراثيم املدروسة يف اجلدول          

القياسات األربعة ملياه كل بئر خالل فترة العمل ، إضافةً إىل متوسطات اآلبار الثالثة لكل منطقة و                 
  :النتائج احلاصلة توضح

ضمن مياه آبار اموعـة الثالثـة و         ) T.C(  بلغ أعلى متوسط ألعداد العصيات املعوية        -
 × 1.472 لته قياسات آبار اموعة األوىل  مل و الرقم األقل سج100/خلية ³ 10 ×  1.970مقداره 

 ، و جاءت قيم اموعة الرابعة يف املرتبة الثانية تلتها آبار اموعة الثانية يف املرتبة مـل 100 / خلية³ 10
الثالثة ، و يربر زيادة أعداد اجلراثيم يف مياه عينات اموعتني الثالثة و الرابعة تعرضها للمخلفـات                 

 تطرح عشوائياً أو ضمن حفر فنية  يف األوىل و لصبيب اارير يف األار القريبة من أبار      البشرية اليت 
  .اموعة الثانية

فقد سجلت أعلى املتوسـطات يف       ) F.C(  بالنسبة لتعداد جراثيم الكوليفوريوم الربازية       -
و ذلك لقرا من مـصب       مل100/ خلية   10 × 12.48عينات آبار اموعة الرابعة و بقيمة بلغت        

  .جمارير بعض املزارع و القرى يف مياه النهر اليت تغذي املياه اجلوفية لآلبار
يف املرتبة الثانية ملستوى التلوث ذا النوع من اجلراثيم جاءت عينات آبار اموعة الثالثـة ضـمن            

 تلتها عينات مياه آبار  مل ، و قد100/ خلية 10 ×  8.203بساتني احلمضيات املأهولة و مبتوسط 
  10 ×  3.5اموعة الثانية و أخرياً عينات اموعة األوىل و بلغ املتوسط لالثنني أقل أو أكثر مـن  

    .مل100/ خلية 
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جمموعات املناطق خالل فترة   موزعة حسبمل100\ة متوسط تغري أعداد اجلراثيم يف مياه اآلبار خلي) : 2(جدول 
  .الدراسة 

    
TC 

  
FC 

  
SS 

  
E.coli 

     1  
            2أوىل 
     3  

103×1.756 
103×1.390 
103×1.270 

104×4.540 
104×3.011 
104×2.323 

2.5 
2.7 
1.8 

10×3.1 
10×1.2 
10×0.9 

 2.533×10 2.333 3.291×104 1.472×103  متوسط

     4  
   5انية ث

     6  

103×1.60 
103×1.74 
103×1.83 

104×3.873 
104×3.653 
104×3.333 

4.35 
3.13 
3.20 

10×2.8 
10×3.4 
10×2.5 

 2.9×10 3.56 3.619×104 1.723×103  متوسط

     7  
    8ثالثة 
      9  

103×1.931 
103×2.10 
103×1.88 

104×8.611 
104×8.666 
104×7.333 

6.5 
5.9 
6.1 

10×9.4 
10×8.2 
10×7.9 

 8.5×10 6.166 8.203×104 1.970×103  متوسط

      10   
       11 رابعة

12  

103×1.81 
103×1.62 
103×1.98 

104×15.45 
104×10.755 
104×11.263 

4.12 
3.82 
4.28 

10×7.9 
10×5.3 
10×7.7 

 6.966×10 4.073 12.48×104 1.803×103  متوسط

  
 قليالً ، و مل يسجل وجودها يف قياسات عديدة           الشيغال كان  –تواجد جراثيم الساملونيال    -

 مل كحد أعظمي خالل الدراسة  و قد لوحظ ترافق وجودهـا             100/  خلية   23رغم بلوغها قرابة    
  .مع العينات املأخوذة من مواقع تواجد املخلّفات البشرية و الصرف الصحي بشكل خاص 

 خلية تلتها عينات  6.166 الثالثة احلد األعظمي لتواجدها كمتوسط كان يف عينات اموعة
 . مل على التوايل100/ خلية  2.333 و  3.56 ، 4.073ااميع الرابعة مث الثانية مث األوىل و مبتوسطات 

  كان بدوره األعلى يف قياسات عينات آبار اموعة  ) E.coli( تواجد جراثيم األشريشياكويل -

  المجموعة
  اآلبارو

 الجراثیم
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خلية مث قياسات اموعة الثانية و بعدها  10× 6.966 خلية تلتها آبار اموعة الرابعة 10× 8.5الثالثة 

  . مل100/ خلية3األوىل ، و االثنني أقل من 
ارتفاع معدل التلوث اجلرثومي يف املناطق املأهولة بشكل خاص           ) 2( تظهر نتائج اجلدول    

يف املواقع القريبة من أار تصب فيها شيكات الصرف الـصحي ،          وكذلك  ) بساتني احلمضيات   ( 
حيث تغذّي مياه األار امللوثة باملخلّفات البشرية و احليوانية اآلبار اجلوفية القريبة من جمراها ، و قد             

ناصـر ،  (و ) 2002عجيب ،   (،   ) 1998اجلزائري ،   ( جاءت النتائج متوافقة مع ما ذكره كل من         
2004.(  

جتدر اإلشارة إىل أنّ حاالت التلوث اجلرثومي املسجلة  بقيت يف معظـم احلـاالت دون                
احلدود املسموح ا خاصةً بالنسبة لالستخدام كمياه لري املزروعات ، و قد وجدت قيم للتلـوث               

ـ         ا مـن  اجلرثومي قريبة من املسموح به كمياه للشرب دون أن تتجاوزها إلّا يف حالتان فقط لقرم
  . مواقع للنفايات و الصرف الصحي

وفيما يتعلق بنتائج االستبيان الذي مشل عدة مدن يف الساحل السوري فإن أهم ما تـضمنته       
  :اآليت 

 زراعة خمتلطـة ،    %48.95 ممن مشلهم االستبيان بأن األنشطة زراعية ومنها         %73.2 تأكيد   -
  ..... صناعية و %5.3 أنشطة متنوعة منها %26.8ويوجد 

  ) .حتوي مساكن( من الزراعات مأهولة 63.25% -
 آبار جوفية إضافة إىل مصادر      %24.75و شبكات نظامية    %17.65 يوجد من مصادر املياه      -

  .أخرى 
 إىل تلوثهـا مبيـاه الـصرف     %27.6 إىل تلوث األار بالصرف الصحي و      %58.3 أشار   -

  .الصناعي والزراعي 
 يف  جمرور    %19.7و ضمن حفر فنية     %41.4وشوائياً   طرح املخلفات البيئية ع    %32.5 أكد   -

  .نظامي 
 أشاروا إىل صب جماري الصرف الصحي يف األار مع غياب شبه كامل حملطات               25.4% -

   .التنقية وإعادة التدوير 
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اعات املختلفة خاصة احملاصيل احلقلية واخلضار      مكافحة كيميائية على الزر   % 58.7 وجود   -

  .احملمية 
مـع  ..) البصة ، الـشويفات ،    ( أكدوا رمي نفايات املدن يف مكبات مكشوفة        % 81.3 -

  .غياب كلي تقريباً ملعامل إعادة تدوير النفايات 
  . أشاروا إىل استعمال األمسدة املعدنية وأحياناً بكميات كبرية 91.5% -
 ذكروا وجودها قريبة من     %22.8داخل اآلبار بني املنازل والزراعة احملمية و         ت %61.5 أكد   -

  .جمرى األار 
 للشرب خاصة يف مناطق غيـاب       %30.2و أشاروا إىل استعمال مياه اآلبار للري        64.6% -

  .الشبكات النظامية وحاالت االنقطاع الطويل واملتكرر ملياه الشرب النظيفة 
عن وجـود تلـوث متعـدد       % 79.4د تلوث ، وقد حتدث      عدم وجو % 15.5 أكد فقط    -

  ).عضوي ،كيميائي ، جرثومي (
 آالم % 30.8 إسهاالت ، %43.2 أشارت معظم اآلراء إىل وجود انعكاسات صحية منها -
من األعراض والشكاوي الصحيحة اليت عزاها معظـم الـذين          ...  أعراض متنوعة    %12.5معدية ،   

  . واستخدامهم للمياه امللوثة شاركوا باالستبيان إىل تناوهلم
لقد جاءت نتائج االستبيان لتدعم معطيات االختبارات والقياسات اليت أجريت سواء مـا             
يتعلق منها بالتحاليل اجلرثومية واليت أثبتت وجود العديد من اجلراثيم الـيت مـصدرها املخلفـات                

 االار عرب شبكات حملية للصرف     البشرية والعائدة إىل الطرح العشوائي هلذه املخلفات أو ربطها مع         
  .الصحي 

وجود الشوارد املعدنية خاصة اآلزوتية يربره ما أظهره االستبيان عـن اسـتعمال األمسـدة       
  .املعدنية بكميات كبرية 

ولعل أبرز ما أظهره االستبيان وجود الزراعات املختلطة واملتداخلة مع األبنية السكنية 
تخدام الكيميائيات الزراعية على نوع أو أكثر من املزروعات واملنشآت األخرى مما يعين بأن اس

سوف حيدث تلوث للبيئة بغض النظر عن االمتناع عن اإلجراءات الكيميائية على حماصيل أخرى 
    إخل ، ساهم بالتأكيد يف زيادة.. وبدوره أيضاً تعدد األنشطة عمرانية ، زراعية ، صناعية . مرافقة 
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حاالت التلوث احلاصلة ولعل ما أشارت إليه نتائج االستبيان من حاالت مرضية وما نشهده مـن                
تزايد ملحوظ يف األمراض املزمنة من سرطانات وفشل كلوي واضطرابات معوية أكرب دليل علـى               

  .تفاقم مشكلة التلوث خاصة يف مصادر املياه العذبة احملدودة واملتناقصة 
يف النهاية ميكن القول بأن نتائج الدراسة قد أثبتت وجود مصادر متعددة تساهم بـدرجات        
متفاوتة يف تلوث املياه اجلوفية واملرتبطة بشكل كبري باألنشطة املتنوعة اليت يقوم ا اإلنسان وما ينتج     

  :عنها من خملفات وملوثات أمهها 
  لفات الصرف الزراعي والصحي والصناعي خم*الكيميائيات املستعملة يف الزراعة        * 
  خملفات املنازل و املنشآت *املخلفات البشرية                          *

والصور املرفقة توضح بعض جوانب التلوث املنتشرة إضافة إىل بعض مواقع الدراسة وبعض             
   ،  )2006 – 2004صور ميدانية ما بني األعوام ( عناصر التلوث امليكروبية 

   ).2004ناصر ، (و ) 2002عجيب ، (
  

  
    بئر للمياه اجلوفية وسط الزراعة احملمية  )1(صورة 
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  ) بيئة مأهولة ( بئر للمياه اجلوفية وسط املنازل وزراعات حممية وحقلية : )2(صورة 

  

  
   .در مائي وسط البساتني  صرف صحي ضمن مص)3(صورة 
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  . صرف صحي وشبكة مياه ومصدر مائي يف بيئة مشتركة ضمن بساتني احلمضيات ):4(صورة 

  

  
  .منازل سكنية وتربية حيوانات وتلوث متنوع يف بيئة احلمضيات  )5(صورة 
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 . تضرر األشجار وتلوث للمياه اجلوفية باملخلفات احليوانية املتراكمة ضمن البساتني  )6(صورة 

  

  
  .بئر مائي على مدخل ببيوت الزراعة احملمية  )7(صورة 
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  .لتربة ومكافحة اآلفات عبوات للمبيدات املستخدمة لتعقيم ا )8(صورة 

  

  
  .غبار معمل لالمسنت ميأل الطرقات واألجواء وتلوث للبيئة بأكملها  )9(صورة 
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  .غبار معمل األمسنت يغطي التربة ويقتل النباتات ويلوث املياه اجلوفية  )10(صورة 

  

  
 .لفات معمل للرخام واجلص ضمن مصدر للمياه يف البية الزراعية الساحلية خم )11(صورة 
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  . تراكم خملفات معمل الرخام وجفاف املصدر املائي وسط البساتني )12 (صورة

  

  
  .راضي الزراعية  تراكم وانتشار نفايات املدن ضمن مستنقعات يف مكب البصة وسط األ)13(صورة 
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  . أكوام للنفايات ومراعي لألغنام وتواجد لألطفال يف مكب البصة قرب ساحل البحر )14(صورة 

  
  

  
  .انتشار لآلبار اجلوفية ضمن بيئة زراعية خمتلطة ومأهولة  )15(صورة 
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  . قنوات مكشوفة للري وملوثات على اجلوانب ونفايات مرتلية  )16(صورة 

  

  
    Sal .Typhy جراثيم )17(صورة 
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  E .coliجراثيم ) 18(صورة 

  

  
    اآلبار  عصيات معوية برازية من مياه )19(صورة 
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   من مياه اآلبار  E.coliجراثيم  )20(صورة 

  

  
    جراثيم الشيغيال من مياه اآلبار  )21(صورة 
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  جراثيم الساملونيال من مياه اآلبار  )22(صورة 

  
  ملراجع ا

  
امللوثات الكيميائية عرب     دراسة الدالئل احليوية والتراكم احليوي لبعض      .2005. مسر حسن   ,اختيار  

جامعة , كلية العلوم   , رسالة دكتوراه    .السلسلة الغذائية يف النظام البيئي البحري  السوري         
   صفحة   236, سوريا –الالذقية , تشرين 

  
تصب يف ر الكـبري      د بعض املخلفات العضوية الصناعية اليت      حتدي .1997. مصطفى حممد   , اسرب  

جامعة تـشرين  , كلية العلوم ,رسالة ماجستري . ياه الساحلية الشمايل  وأثرها على نوعية امل    
    صفحة76

  
امللوثات الكيميائية    مسامهة يف دراسة وتقييم التغيري يف سويات       . 2004  .أغيوريل ، أمحد أمري امحد    

 جامعة تشرين –كلية العلوم   كيمياء عضوية ،     –رسالة ماجستري   . ة الالذقية   يف شاطئ مدين  
   . صفحة 121، 
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 -اآلثار املتبادلة بني البيئة والتنمية الزراعية ، منشورات املنظمة العربيـة للزراعـة والعلـوم                
  .1994 . جامعة الدول العربية –اخلرطوم 

  
الكامنة يف امليـاه      العوامل املرضية  . 1996  .اجلزائري ، خلود ،ابتسام محد و عبد اجلواد اجليالين        

والتربة املروية يف غوطة دمشق ، وزارة التعليم العايل ، الس األعلى للعلوم ، أسبوع العلم                
   تشرين الثاين 7-2السادس والثالثني ، حلب 

  
لتلوث اجلرثومي والسمي لنباتات الغوطة املروية مبياه ر بردى          دراسة ا  . 1998 . خلود, اجلزائري  

  .  صفحة 225, جامعة دمشق , كلية العلوم , رسالة ماجستري , واملياه اجلوفية 
  

وآثارها على النباتـات    تلوث مياه ري املزروعات  .1997 . محد, ابتسام  , عبد اجلواد   , اجليالين  
 6-1الس األعلى للعلوم من     (  . وزارة التعليم العايل     ,ندوة الغذاء والتلوث    . واإلنسان  

  . دمشق ) . تشرين الثاين 
  

,  جامعـة قـسنطينة      –ديوان املطبوعات اجلامعية    (  تلوث املياه وتنقيتها     . 1990  .نصر, احلايك  
  .  صفحة 173) اجلزائر 

  
وجـودة يف الرسـوبيات      مسامهة يف دراسة سلوك املواد العضوية امل        .1994.هشام حممد   , الداش  

   100, جامعة تـشرين    , كلية العلوم   , رسالة ماجستري   . القاعية ملصب ر الكبري الشمايل      
  .صفحة 

  
 تلوث التربة بواسطة النفايات واملبيدات واملخلفات الصناعية        . 1996  .حممد خلدون , أل درمش   
    .19-16الصفحة )  43( العدد –جملة املهندس الزراعي العريب . 
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 لبنـان ، بريوت،الـد      –الشبكة اإلسالمية لتنمية املوارد املائية  وإدارا ، جملة البيئة والتنمية            
   .1998 .)10(الثالث، العدد 

  
اجلمعية اجليولوجيـة يف    –وجية  تلوث املياه العامة ، حملة العلوم البيول       . 1996 . الشواف ، سعد اهللا   

  . 125- 117القطر العريب السوري ، العدد التاسع ، 
  

 مركز البيئة و    – التحديات اليت تواجه إدارة املياه العذبة ، نشرة سيدارى            . 1993.العشري ،حممد   
  ) .1( جملد–التنمية لإلقليم العريب وأوربا يف مجهورية مصر العربية ، العدد الثالث 

  
األعلى لسالمة البيئة ،      جودة مياه الشرب، الس    . 1995  .ري القياسية السورية ملياه الشرب    املعاي

   .اهليئة العامة لشؤون البيئة 
  

هيئـة املواصـفات    ,  وزارة الـصناعة      .1995. ملياه الشرب   ) 45(اسية رقم   املعايري السورية القي  
  . دمشق , واملقاييس العربية السورية 

  
 دراسة تأثري  الري مبياه اآلبـار امللوثـة    .2003  .حممد معروف .عيسى كبيبو ، د   .دأميمة ناصر ،    

وزارة التعليم العايل ، الس األعلى للعلوم ، أسبوع العلـم الثالـث          .على اخلضار املزروعة    
  .واألربعني ، دمشق 

  
ياه  ر بردى     الرصد احليوي والسمي لظاهرة التلوث النامجة عن استخدام م          .1995. تقرير علمي   

واملياه  اجلوفية يف ري املزروعات بالتعاون بني وزارة  البيئة واملركز العريب لدراسات املناطق               
  اجلافة واألراضي  القاحلة

  
رسالة .  اقتصاديات تطبيق التقانات احليوية يف معاجلة مياه الصرف الصحي             .2006 . ملى, جرعا  

   . صفحة 182, سوريا  , الالذقية , جامعة تشرين , كلية العلوم , ماجستري 
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 دراسة بيولوجياالتكاثر والنمو والتغذية  ، والتلوث باملعادن الثقيلـة            .2005 . محود، فيينا مصطفى  

 جامعة  –رسالة دكتوراه، كلية العلوم     . ،وديناميكية املخزون عند نوعني من أمساك السرغوس      
  .صفحة  325ين   تشر

  
 دراسة حتليلية وجرثومية ملياه شاطئ مدينة الالذقية ومصب ـر            .1995. نزيه معروف   , داؤود  

   241 سـوريا       –الالذقية  , جامعة تشرين   , كلية العلوم   , رسالة ماجستري   . الكبري الشمايل   
  .صفحة 

  
ية ومعلومات مـساعدة أخـرى ،    املعايري الصح  .1989 . دالئل جودة مياه الشرب ، اجلزء الثاين      

  . مصر -االسكندرية   ترمجة وإصدار –منظمة الصحة العاملية ، جنيف ،سويسرا 
  

 دراسة ميكروبيولوجية وحتليلية لعدد من مصادر مياه الشرب واملسطحات           .1996. أمسهان, زينب  
  . صفحة 209 ,جامعة تشرين , كلية العلوم , رسالة ماجستري , املائية يف حمافظة الالذقية 

   
 دراسة التلوث اجلرثومي لعدد من املصادر املائية يف الساحل السوري            .2004  .زينب ، امسهان منري   

كلية العلـوم ،  –رسالة دكتوراه  . باملقارنة بني التقانات القدمية واحلديثة وحتديد األمثل منها         
  . صفحة 221جامعة تشرين ، 

  
,  توزيع املكتبة األجنلومصرية  –وبيولوجيا التطبيقية العملية     امليكر . 1988  .حممود, سعد علي زكي    
  .  صفحة 918. القاهرة 

  
 خماطر تلوث املياه الشاطئية مبيـاه الـصرف الـصحي    . 2002  .شاهني ، هيثم وعبد القادر وزان     

جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية سلسلة العلوم اهلندسية ، الـد   . والصناعي  
   .68 – 53، )11(لعدد ا) 24(
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حتديد خمطط اجلودة ملياه نبع السن بالعالقة مع  الظروف اهليدروجيولوجية           . 2000 .شريف ، نعمى    

  .وجماالت استخدامها ، رسالة ماجستري ، الالذقية ، اجلمهورية العربية السورية 
  

األضرار البيئية الناجتة عن تلوث النباتـات واملنتجـات الغذائيـة            . 1995  .ابراهيم عزيز , صقر  
ندوة وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة واملنظمة العربية للتنمية الزراعية حول       . باملبيدات  

   . 8 / 2 – 7 / 30  سوريا–دمشق ,محاية البيئة من التلوث باملخصبات و املبيدات 
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A field studying carried out during (2004-2006) to determinate the Sources of the 
groundwater pollution in the Syrian coast .This area includs fertile lands and local rivers. 
These rivers and lakes which have been built on them nourich hundred of groundwater 
wells that have been used for several aims such as watering plants , drinking water and 
some needs for different human activities in this inhabited agricultural environment . 
That caused many cases of pollution .                                   

The sites of wells districted for taking 12 patterns of water which have been 
divided to 4 equal groups according to the nature of the coastal regions  

1- Agricultural lands don’t contain bulding constructions . 
2- Fields near the waste places . 
3- Inhabited citrus trees orchards . 
4- Sites near the rivers where industrial and swage drainage pour out .      
Some measurements have been done 4 times each 6 monthes and they included:  
_ Chemical tests to determinate ( NO2ˉ, NO3ˉ,NH4+ ) ions . 
_ Biochemical tests to evaluate BOD . 
_ Physiochemical tests to measure saltiness , temperature , PH of water  and the 

solvent Oxygen DO . 
_ Tests for quantitative determination for microbial sensors of pollution for the 

bacteria Tc ,Fc ,SS and E. coli . 
Sources and pollution sites have been observed through out photos . A 

questionnaire has been done through out giving forms to the local people . They gave 
their opinions about the positions and the reflections of water  pollution .                                                                                      

The most important results :  
_ The organic and chemical pollution appear in groundwater in the coast .  
_ There are several sources of pollution especially agricultural - chemical 

compounds and random swage for human waste in agricultural density inhabited places 
(citrus trees orchards ) , the places of throwing cities of wastes (Al Bassa), waste of 
factories and swage drainage which pour out in rivers among agricultural lands .                                                           

Increase in the general counting of bacteria has been written and the present of E. 
coli among wells water during winter especially those which are influenced by human 
waste . It has been noticed increase in bacterial pollution values with increase in water 
temperature .There was a gradient in the BOD values in the water according to the 
degree of saturation with organic and fecal materials and to the increasing of temperature 
.The average of water pollution and general counting of bacteria according to the wells 
of the studying places as following :    
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Region 3>2>4>1 . The results of the questionnaire assured happening diseases as 

result of using wells water especially extreme enteric diarrhea , inflammation of the 
digestive system .  
Keywords: pollution, groundwater, waste, human activities, environment.  
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