
 ٢٠٠٧    / ٤٥س       .ق .م  الجمهورية العربية السورية

  وزارة الصناعة

  هيئة المواصفات والمقاييس
ICS: 67. 160. 20

  العربية السورية  

  : الموضوع

  مياه الشرب

  "المراجعة الثانية" 

S.N.S:     45    / 2007 
Drinking water - Second review  

 

   المجال- ١

صفة القياسية السورية الشروط العامة الواجب توافرها يف امليـاه الـصاحلة للـشرب              حتدد هذه املوا  
،  األخرىوتشمل اجلوانب احليوية اهرية،  اجلوانب احليوية        مبا فيها املياه املعبئة     الغذائية   والصناعات

مة واجلوانـب   املقومات العضوية والالعضوية ذات الصلة بالصحة العا      (والكيميائية   اجلوانب الفيزيائية 
 ودوريته،  ومناذج عن التقـارير       ه تكرار يت  و كما تتضمن طرائق االعتيان    ، املقومات املشعة  )اجلمالية

  .اخلاصة ا

   التعاريف- ٢

  .واصفةمواملطابقة يف خصائصها هلذه  هي املياه الصاحلة للشرب والصناعات الغذائية:   مياه الشرب           ٢/١  
   ويعين به املدى املرغوب فيه لتركيز عنصر أو مؤشر ما يف املياه حبيث جتعلها ذات :د املسموح بهاحل            ٢/٢  

  .وال ينتج عن هذا التركيز أي خطر على الصحة العامة جودة مرغوبة                                   
  االشتراطات الواردة   يف املياه  وحبسبويعين به  أقصى تركيز ألي عنصر أو مؤشر ما:احلد األقصى            ٢/٣  

 .ويف الظروف االستثنائية  لعدم وجود وتوفر مصدر بديل وأفضل يف هذه املواصفة                               

  الشروط العامة - ٣

  :اجلوانب احليوية اهرية           ٣/١
 عن وجود جراثيم ممرضة أو غري ممرضة واليت تؤثر علىيقصد ا التحرى :   اجلوانب احليوية اجلرثومية       ٣/١/١

  :صالحية املياه للشرب وحتدد هذه اجلوانب مبا يلي

  رقم قرار االعتماد

١٠٤  

  تاريخ االعتماد

٧/٥/٢٠٠٧   

  إلزامية التطبيق

for Standardization and Metrology Syrian Arab Organization  
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  )١(جدول رقم 
ى احلد األقص  الوحدة  املكون تسلسل

  املسموح به
  املالحظات

        مياه الشرب يف احلاالت العادية  
   ساعة٢٤،٤٨ س بعد ٣٧ºعند درجة حرارة   صفر  مل١٠٠/مستعمرة   القولونيات الكلية  .١
   ساعة٢٤،٤٨ س بعد ٤٤ºعند درجة حرارة   صفر  مل١٠٠/مستعمرة   األيشريشياكويل  .٢
   ساعة٢٤،٤٨ س بعد ٣٧ºعند درجة حرارة   صفر  مل١٠٠/مستعمرة   القولونيات الربازية  .٣
 غري املمرضـة    التعداد الكلي جلراثيم    .٤

   أخرىال
   ساعة٢٤ س بعد ٣٧ºعند درجة حرارة  ٢٠٠٠ أو ٢٠٠  مل١٠٠/مستعمرة 

   ساعة ٧٢ س بعد ٢٢ºعند درجة حرارة 
ل يف اية / مغ٠,١يف شبكة التوزيع ال يقل عن     ١ -٠,١  ل/مغ  الكلور احلر املتبقي  .٥

د عن وال تزيس ٣٠ºال يقلمتاس الشبكة يف زمن 
  ل يف بداية الشبكة/مغ١

        مياه الشرب يف حاالت الطوارئ   
   ساعة٢٤،٤٨ س بعد ٣٧ºعند درجة حرارة   ١٠  مل١٠٠/مستعمرة   القولونيات الكلية  .١
   ساعة٢٤،٤٨ س بعد ٤٤ºعند درجة حرارة   صفر  مل١٠٠/مستعمرة   األيشريشياكويل  .٢
  ساعة٢٤ س بعد ٣٧ºة عند درجة حرار  -  مل١٠٠/مستعمرة   التعداد الكلي جلراثيم أخرى  .٣
    صفر  مل١٠٠/مستعمرة   املكورات العنقودية املمرضة  .٤
ل يف اية الشبكة مع زمن متاس ال يقل /مغ٠,٥  ٢-٠,٥  ل/مغ   *الكلور احلر  .٥

   يف بداية الشبكة تضافل/مغ٢ و. دقيقة٣٠عن 

ل يف / مغ٠,١ل يف بداية الشبكة وال يقل عن / مغ٢كة العامة فاملسموح به هو يف حاالت الضخ املباشر على الشب*
  اية الشبكة

  :اجلوانب الفريوسية ملياه الشرب   ٣/١/٢
  )ل / ١٠/صفر (جيب أن تكون مياه الشرب خالية من الفريوسات   

  :األخرىاجلوانب احليوية   ٣/٢
  ).ة أو حيوانيةنباتي(يقصد ا التحري عن الكائنات احلية الدقيقة   

  :جيب أن تكون مياه الشرب خالية من   ٣/٢/١
  ).وحيدات اخللية( األوليات -١  
  . الديدان وأطوارها-٢  
   برغوث املاء- البعوض - احللزونات - االشنيات - فطريات -طحالب ( الكائنات احلية الطليقة -٣  
  ).اخل.... .  
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  اجلوانب الكيميائية والفيزيائية   ٣/٣
  :قومات الالعضوية ذات الصلة بالصحة العامةامل   ٣/٣/١

    ال يسمح بتجاوز ويقصد ا تلوث املياه باملواد الكيميائية السامة واليت حتول دون استعماهلا كماء مشروب،     
    : احلدود التالية                  

  )٢(جدول رقم  
  احلد  الوحدة  الرمز  املكون

  املسموح به
  احلد األقصى
  املسموح به

  ٠,٠١  ٠,٠١  ل/مغ  As  الزرنيخ
  ٠,٠٠٣  ٠,٠٠٣  ل/مغ  Cd  الكادميوم
  ٠,٠٥  ٠,٠٥  ل/مغ  Cr  الكروم الكلي
  ٠,٠٧  ٠,٠٥  ل/مغ  ¯CN  السيانيد
  ٠,٠١  ٠,٠١  ل/مغ  Pb  الرصاص
  ٠,٠٠١  ٠,٠٠١  ل/مغ  Hg  الزئبق
  ٠,٠١  ٠,٠١  ل/مغ  Se  السيلينيوم
  ٠,٠٧  ٠,٠٧  ل/مغ  Mo  املوليبديوم

  ٠,٧  ٠,١  ل/مغ  Ba  ريومالبا
  ٠,٠٢  ٠,٠٢  ل/مغ  Ni  النيكل

  F  الفلور
  ل/مغ
  ل/مغ

١,٥  
٠,٧  

  .س)١٦ -٨(من 
  .س)٣٠ -٢٥(من

  ٠,٥  ٠,٣  ل/مغ  B  البور

  ٠,٥  ل/مغ  +NH4  االمونيا
 شرط صالحيتها للشرب ٠,٥

  جرثومياً
  ٠,٢  ٠,٢  ل/مغ *-NO2  النتريت
  **٥٠  ٥٠  ل/مغ *-NO3  النترات
  ١  ٠,٥  ل/مغ  -PO4  الفوسفات

األوكسجني الكيميائي 
  ٣  ٢  ل/مغ  C.O.D  املستهلك

  ٥  ٣  ل/مغ  TOC  الكربون العضوي الكلي
  ٠,٠٢  ٠,٠٠٥  ل/مغ  Sb  االنتموان

ل على أن حتقق /مغ٦٠ ميكن ويف حاالت خاصة جداً ويف حال عدم توفر بديل يف املنطقة أن تصل إىل **  
 أن زال جيونترات والنتريت يف مياه الشرب نظرا إلمكانية التزامن لكل من المتطلبات اجلوانب احليوية اهرية 

  :يتجاوز جمموع نسب تركيز كل منهما إىل القيمة القياسية  املعادلة

2
2

3
31

NOGV
NOC

NOGV
NOC

L

L

L

L
+≥  

   القيمة القياسيةGV التركيز    وCحيث   
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  :اجلوانب اجلمالية ملياه الشرب     ٣/٣/٢

وذات طعم   عدمية اللون والرائحة والرغوةجيب أن تكون مياه الشرب خالية بصفة عامة من العكر،   
  :كما يلي على اجلودة اجلمالية عن احلدود املبينة مستساغ،  وأال تزيد املواد ذات التأثري

  )٣(رقم جدول 
   املسموح به*احلد األقصى  احلد املسموح به  الوحدة  الرمز   املكون  تسلسل

 PH  الرقم اهليدروجيين  ١
  

  عند التعقيم بالكلور يفضل أن  ٩- ٦ر٥  -
  ٨ أقل من PH-يكون ال 

    ١٥ البالتني ل كوبالت/ ملغ  TCU  اللون  ٢

  الطعم والرائحة   ٣
  

 
 

 

-  
  

  مقبوالن لدى
  معظم املستهلكني

  

  ٥  ١  TUR  NTU  العكارة   ٤

  ٢٠٠٠  ١٥٠٠ سم/ميكروموز  Cond  الناقلية  ٥

  ١٢٠٠  ٩٠٠  ل/ ملغ   T.D.S جمموع املواد املنحلة الصلبة  ٦

      T.H  القساوة الكلية   ٧
=  ٧٠٠  ٥٠٠  

 ٥٠٠  ٢٥٠  =  SO4 -2  الكربيتات  ٨

  ٥٠٠  ٢٥٠  = -CL  الكلور الشاردي  ٩

  ٣٠٠  ٢٠٠  = Na  الصوديوم   ١٠

 Mn  املنغنيز   ١١
  

  ٠,٤  ٠ر٢  =

 ١  ٠ر٣  =  Fe  احلديد  ١٢

  ٢  ١  =  Cu  النحاس   ١٣

  ٠,٢  ٠ر١  =  Al  االملنيوم  ١٤

  ٥  ٣  = Zn  التوتياء   ١٥

 H2S  اهليدروجنيكربيت   ١٦
  

=  ٠,٣  ٠,٠١  

  ٠,٥  ٠ر٥  ل/كغ   الفينوالت  ١٧

  
-  TCU وحدة قياس  اللون 
- NTUوحدة قياس العكارة مبادة  النيفلو  
 ل/ مغ٠,١ باملياه الناجتة  Alال وجود حمطة تنقية ملياه الشرب جيب أن يكون تركيز حيف  -
ء فترة الفيضانات أو تفجر  حباالت مؤقتة ولفترة حمدودة أثناNTU ٢٥يسمح بتجاوز العكارة  إىل  -

   جتربة الضخ للبئرإجراءالينابيع أو ساعات 
  .  لتر٢٠ و٥ و٢ و١ و٠,٥ هذا النوع من املياه يف العبوات االستهالكية سعة ة بتعبئحال يسم-
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  امللوثات العضوية ذات الصلة بالصحة العامة -)٤( رقم جدول

احلد   الوحدة  املكون  تسلسل
 املسموح به

  مالحظات

I.   جمموعة األلكانات املكلورة        
    )ب(٣٠  ل/مكغ   ثنائي كلور اإليتان١،٢  ١

    ٢٠٠٠  ل/مكغ    كلور اإليتانالثيث١،١،١  
    ٢  ل/مكغ   رابع كلور الكربون  ٢
II.   جمموعة األلكينات املكلورة        
    ٣٠  ل/مكغ   ثنائي كلور االيتني١،١  ١
    ٥٠  ل/مكغ    ثنائي كلور االيتني١،٢  ٢
    ٣٠  ل/مكغ   ثي كلور االيتنيثال  ٣
    ١٠  ل/مكغ   رباعي كلور االيتني  ٤
    ٥  ل/مكغ   كلور الفينيل  ٥
III.   جمموعة مبيدات اهلوام        
من أجل زيادة نسبة احتمال   )ب(٢٠ ل/مكغ   اآلالكلور   .١

 ٥ – ١٠اخلطر البالغ قدره 
    ١٠ ل/مكغ   األلديكارب   .٢
    ٠,٠٣ ل/مكغ   األلدرين وثنائي األلدرين   .٣
    ٢ ل/مكغ   ترازيناأل   .٤
    ٣٠ ل/مكغ   البنتازون   .٥
    ٥ ل/مكغ   الكاربوفوران   .٦
    ٠,٢ ل/مكغ   الكلوردين   .٧
    ٣٠ ل/مكغ   الكلوروتولورون   .٨
    ١ ل/مكغ   ت.د.الد   .٩
من أجل زيادة نسبة احتمال   )ب (١ ل/مكغ    كلوروبروبان– ٣ – ثنائي برومو ٢، ١   .١٠

 ٥- ١٠اخلطر البالغ قدره 
    ٣٠ ل/مكغ    د– ٤، ٢   .١١
    )P (٢٠ ل/مكغ    ثنائي الكلوروبروبان٢، ١   .١٢
املعطيات غري كافية    ل/مكغ    ثنائي الكلوروبروبان٣، ١   .١٣

NAD  
من أجل زيادة نسبة احتمال   )ب  (٢٠ ل/مكغ    ثنائي الكلوروبروبان٣، ١   .١٤

 ٥- ١٠اخلطر البالغ قدره 



  ٢٠٠٧    /٤٥س    .ق .م

  ٦

 
املعطيات غري كافية    ل/مكغ   ثنائي بروميد اإليثيلني   .١٥

NAD  
    ٠,٠٣ ل/مكغ    الكلورسباعي الكلور وايبوكسيد سباعي   .١٦

  
من أجل زيادة نسبة احتمال   )ب (١ ل/مكغ   السداسي الكلوروبرتين   .١٧

 ٥- ١٠اخلطر البالغ قدره 
    ٩ ل/مكغ   اإليزوبروتورون   .١٨
    ٢ ل/مكغ   اللندان   .١٩
٢٠.   MCPA  ٢ ل/مكغ    
    ٢٠ ل/مكغ  امليثوكسي كلور   .٢١
    ١٠ ل/مكغ   امليثوالكلور   .٢٢
    ٦ ل/مكغ   لينيتاملو   .٢٣
    ٢٠ ل/مكغ   البندمييثالني   .٢٤
    )P (٩ ل/مكغ   البنتاكلوروفينول   .٢٥
    ٢٠ ل/مكغ   البريميثرين   .٢٦
    ٢٠ ل/مكغ   الربوبانيل   .٢٧
    ١٠٠ ل/مكغ   الربيديت   .٢٨
    ٢ ل/مكغ   السيمازين   .٢٩
    ٢٠ ل/مكغ   التريفلورالني   .٣٠
    ٩٠ ل/مكغ    د ب-٤، ٢   .٣١
    ١٠٠ ل/مكغ   الديكلوروبروب   .٣٢
    ٩ ل/مكغ   بروبالفينو   .٣٣
    ١٠ ل/مكغ  امليكوبروب   .٣٤
    ٩ ل/مكغ    ت-٥، ٤، ٢   .٣٥
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  :املقومات العضوية  
  )٥(                                                       جدول رقم 

هيدروكربونات 
  احللقية

  القيمةاملسموح ا
  لتر/ مكغ

  مالحظات  هيدروكربونات احللقية

 ٥-١٠من أجل زيادة نسبة احتمال اخلطر البالغ قدره   البرتين  )ب(١٠  البرتين
  التركيزات املؤثرة يف اللون أو الطعم أو الرائحة  وينالتول  ٧٠٠  التولوين
  التركيزات املؤثرة يف اللون أو الطعم أو الرائحة  الزيلني  ٥٠٠  الزيلني

  التركيزات املؤثرة يف اللون أو الطعم أو الرائحة  إثيل البرتين  ٣٠٠  إثيل البرتين
  التركيزات املؤثرة يف اللون أو الطعم أو الرائحة  الستايرن  ٢٠  الستايرن

 ٥-١٠ل اخلطر البالغ قدره من أجل زيادة نسبة احتما  بريين) أ(برتو   )ب (٠,٧  بريين) أ(برتو 
  البرتين املكلور

  التركيزات املؤثرة يف اللون أو الطعم أو الرائحة  أحادي كلور البرتين  ٣٠٠ أحادي كلور البرتين
 ثنائي كلور – ٢، ١

  البرتين
  التركيزات املؤثرة يف اللون أو الطعم أو الرائحة   ثنائي كلور البرتين– ٢، ١  ١٠٠٠

 ثنائي كلور – ٤، ١
  البرتين

  التركيزات املؤثرة يف اللون أو الطعم أو الرائحة   ثنائي كلور البرتين– ٤، ١  ٣٠٠

ثالثي كلور البرتين 
  )إمجايل(

  التركيزات املؤثرة يف اللون أو الطعم أو الرائحة  )إمجايل(ثالثي كلور البرتين   ٢٠

  متنوعات
 – ٢(ثنائي األديبات 
  )إيثيلكسيل

 – ٢ (ثنائي األديبات  ٨٠
  )إيثيلكسيل

  

 – ٢(ثنائي الفثاالث 
  )إيثيلكسيل

 – ٢(ثنائي الفثاالث   ٨
  )إيثيلكسيل

  

  ٥-١٠من أجل زيادة نسبة احتمال اخلطر البالغ قدره   األكريالميد  )ب (٠,٥  األكريالميد

    االيبيكلوروهيدرين  )p (٠,٤  االيبيكلوروهيدرين
سداسي 

  الكلوروبوتادين
    كلوروبوتادينسداسي ال  ٠,٦

محض االيديتيك  
EDTA)(  

٢٠٠) P(   محض االيديتيك)EDTA(   

محض ثالثي األسيتيك 
  النتريلي

   محض ثالثي األسيتيك النتريلي  ٢٠٠

مركبات القصدير 
  الثنائية األلكيل

مركبات القصدير الثنائية   
  األلكيل

  املعطيات غري كافية

أكسيد القصدير 
  الثالثي البوتيل

   ثالثي البوتيلأكسيد القصدير ال  ٢
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  :حيث أن  
   p قيمة مؤقتة تتوفر بعض البيانات الدالة على خطر حمتمل ألن املعلومات املتوفرة حول اآلثار الصحية غري 

  .متوفرة
بالنسبة للمواد اليت تعترب مسرطنة، متثل هذه القيمة تركيز املادة يف مياه الشرب املرتبط بزيادة نسبة خطورة ب   

  5-10اإلصابة بالسرطان على مدى العمر وهو 
  املطهرات والنواتج الثانوية املطهرة-) ٦(اجلدول رقم 

  القيمة املسموح ا  املطهرات
  )لتر/ مكروغرام(

  مالحظات

    ٣  لورامنيأحادي الك
  املعطيات غري كافية    أحادي وثالثي كلورامني

لتحقيق تطهري فعال . التركيزات املؤثرة يف اللون أة الطعم او الرائحة  ٥  الكلور
 ٣٠لتر بعد / مغ٠,٥<جيب أن يكون تركيز الكلور املتبقي احلر 

   ٨,٠< دقيقة على األقل من التالمس مع باهاء 
  املعطيات غري كافية    اليود

  القيمة الداللية   النواتج الثانوية املطهرة
  )لتر/ مكروغرام(

  مالحظات

   5x-٧10من أجل زيادة نسبة احتمال اخلطر البالغ قدره   )P)  (ب (٢٥  الربومات
  املعطيات غري كافية    الكلورات
    )P (٢٠٠  الكلوريت

  الكلوروفينوالت
  الطعم والرائحة  ١٠-٠,١   الكلوروفينول-٢

  الطعم والرائحة  ٤٠-٠,١  ي الكلوروفينول ثنائ-٤، ٢
  ٥١٠-من أجل زيادة نسبة احتمال اخلطر البالغ قدره   )ب (٢٠٠  ثالثي الكلوروفينول-٦، ٤، ٢

  التركيزات املؤثرة يف اللون أو الطعم أو الرائحة
    ٩٠٠  الفورمالدهيد

ىل قيمته الداللية ال ينبغي حلاصل نسبة تركيز أي من هذه املركبات إ    ثالثي اهلالوميثانات
   ١أن يزيد على 

    ١٠٠  الربوموفورم
    ١٠٠  ثنائي الربومو كلوروميثان
  ٥١٠-من أجل زيادة نسبة احتمال اخلطر البالغ قدره   )ب (٦٠  الربومو ثنائي الكلوروميثان

   ١٠من أجل زيادة نسبة احتمال اخلطر البالغ قدره   )ب (٢٠٠  الكلوروفورم
  أمحاض السيتيك الكلورة

  املعطيات غري كافية   محض أحادي الكلورو أسيتيك
    )P (٥٠  محض ثنائي الكلورو أسيتيك
    )P (١٠٠  محض ثالثي الكلورو أسيتيك

    هيدرات الكلورال  هيدرات الكلورال  هيدرات الكلورال
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كاوي من قبل املواد اجلمالية املوجودة يف مياه الشرب اليت ميكن أن تكون باعثا للش) ٧(يبني اجلدول رقم   

 املستهلكني
  )٧(اجلدول رقم  

  أسباب شكاوى املستهلكني  املتثابتات الفيزيائية
  املظهر  اللون

  جيب أن يكونا مقبولني  الطعم والرائحة
  جيب أن تكون مقبولة  درجة احلرارة
 من  ٥ ≤، العينة املفردة    NYU ١ ≤من اجل ناصف العكارة   : املظهر  العكارة

  وحدات قياس العكارة
  الترسبات وتغري اللون  أللومنيوما

  الرائحة والطعم  األمونيا
  الطعم واإلئتكال  الكلوريد
تلطيخ الغسيل واألدوات الصحية القيمة الداللية املؤقتة من أجل الصحة            النحاس

  لتر/ مغ٢
  .تشكل الغثاء - ترسبات األفالس -العسرة العالية  العسرة

   إمكانية اإلئتكال-العسرة املنخفضة
  الرائحة والطعم  يت  اهليدروجنيكرب

  تلطيخ الغسيل واألدوات الصحية  احلديد
  )لتر/ مغ٠,٥القيمة الداللية املؤقتة (تلطيخ الغسيل واألدوات الصحية   املنغنيز

  آثار غري مباشرة  األوكسجني املذاب
  اإلئتكال: الرقم اهليدروجيين املنخفض  PHالرقم اهليدروجيين 

 ٨,٠الطعم وامللمـس الـصابوين يفـضل        : رتفعالرقم اهليدروجيين امل  
  للتطهري الفعال مع الكلور

  الطعم  الصوديوم
  الطعم واإلئتكال  الكربيتات

  الطعم  إمجايل األمالح املنحلة
    املظهر والطعم  التوتياء
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  :مالحظات عامة

   .مرة يف العام على األقلجيب أن حيلل املصدر املائي املستثمر للشرب حتليالً كيميائياً فيزيائياً كامالً 
  :نكتفي بالكشف عن املقومات احلالية عند وجود مصادر تلوث ميكن أن تؤثر على حرم املصدر املائي أو الشبكة وهي

  NH3  األمونيا
  ¯NO2  النتريت
  ¯NO3  النترات

  C.O.D  األوكسجني الكيميائي املستهلك
  H2S  كربيت اهليدروجني
  PO4-3  الفوسفات
  -Cl  ريدالكلو

على أن تتوافق ) ٩(جيب إجراء التحاليل اجلرثومية بشكل دوري، ويكون عدد العينات متناسباً مع عدد السكان املخدمني حسب اجلدول رقم 
  :بالكشف عن املقومات التالية

  PH  الرقم اهليدروجيين
  NTU  العكارة مقدرة بـ
    ل/الكلور احلر املتبقي ملغ

    سم/ميكروسيمنسالناقلية الكهربائية 
    حبال مت معاجلة املياه بكربيتات األملنيوم  ل/ ملغاألملنيوم

  
  )١٠(جدول 

  احلد األدىن املقترح لعدد العينات يف أنظمة التوزيع
  إمجايل عدد العينات كل سنة  عدد السكان 

  عينة١٢  ٥٠٠٠التزويد باألنابيب أقل من 
   نسمة ٥٠٠٠ عينة لكل ١٢  ١٠٠,٠٠٠ – ٥٠٠٠من 

   عينة إضافية١٢٠ نسمة يضاف إليها ١٠,٠٠٠ عينة لكل ١٢  ٥٠٠,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠أكثر من 
     عينة إضافية ١٨٠نسمة يضاف إليها ١٠٠,٠٠٠ عينة لكل ١٢  ٥٠٠,٠٠٠أكثر من 

  

  : االشتراطات اخلاصة باجلداول الواردة يف هذه املواصفة  
  ):١( جدول رقم -١  
  لكلور احلر املتبقي عند املستهلكني وخاصة يف النقاط القريبة من بداية الشبكة  حتديد شروط املراقبة الشديدة ل-  
  إنذار املستهلكني يف حالة الطوارئ-  
  ):٢( جدول رقم -٢  
   أن يكون االمونيا والنتريت من مصدر معدين وأال حتتاج املياه إىل مراقبة شديدة -  
  ):٣( جدول رقم -٣  
   للمغرتيوم يف حال وجود الكربيتات بتركيز عايل  ضرورة حتديد احلد املسموح به-  
 .  أن يكون الكلور الشاردي من مصدر معدين-  
  . عند التعقيم بالكلور  NTU) ١( العكارة عند أال تزي-  
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  االعتيان - ٤

  األخرىفحص اجلوانب احليوية اهرية واحليوية    ٤/١
  وعاء العينة  ٤/١/١

  ال يقل حجمه عن لزجاج العدمي اللون ذي غطاء زجاجي مصنفرجيب استعمال وعاء نظيف ومعقم من ا  
   رقيق يعقم مع الزجاجة،أملنيومأو ورق  مل،  مع محاية غطاء وعنق الوعاء بتغطيته بورق سلوفان) ٢٥٠(  

OHSNa( تيوكربيتات الصوديوم  مل من حملول  ) ٠ر١(وجيب وضع       يف الوعاء قبل تعقيمه وذلك  ) 25.0322
عـدد اجلـراثيم     ما قد حيتمل وجوده من الكلور أو الكلورامني املتبقي باملياه والذي قد يؤثر علـى               لتعديل
   مل من حملول تيوكربيتات الصوديوم كافية لتعديل) ٠ر١(وقد وجد أن .  نقل أو حفظ العينة أثناءاملوجودة

  .من الكلور املتبقي ل/ملغ) ٥(  
  .مكان االعتيان الكلور، جيب تقدير كمية الكلور املتبقية يف يف حال أخذ عينات سبق معاجلتها ب: مالحظة  

  :طريقة االعتيان  ٤/١/٢
تامة عدم ملسه أو ملس عنق       جيب حفظ زجاجة االعتيان مغلقة حىت حلظة االعتيان،  وجيب رفع الغطاء بعناية              

  .الزجاجة منعا لتلوثها
  .ريا مث تنقل فورامتسك الزجاجة من األسفل،  ومتأل بدون غسيل ويترك فراغا صغ  
   املأخوذ منه العينة متصل مباشرة بالشبكة،رالصنبو أنويف حال االعتيان من شبكة التوزيع جيب التأكد من   
  فتحه كامال ملرور املياه ملدة ال تقل عن  وجيب قبل االعتيان تنظيف الصنبور جيدا وتعقيمه بلهب غازي مث  
 ويف حال االعتيان من بئر مركب عليه مضخة،  فيجب تشغيل          .جةدقائق مث ختفيف الفتحة قبل ملء الزجا       )٥(  

 تؤخذ العينة من صنبور معقم مركـب        أندقيقة على األقل قبل االعتيان،  على        ) ١٥(املضخة ملدة التقل عن   
  .املضخة مباشرة بعد

  :التقرير احلقلي املرفق بالعينة  ٤/١/٣
  االعتيان،  ويف حال نات اخلاصة باملورد املائي يعد أثناءجيب أن ترفق العينة بتقرير واف دقيق حيوي مجيع البيا  
  .عدم وجود هذا التقرير يرفض التحليل  
  .  البيانات املطلوبة Iويبني التقرير    
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  نقل وحفظ العينات  ٤/١/٤

  حتلل العينات فور أخذها،  ويف حال استحالة ذلك جيري التحليل يف أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون  
  )٨( التحليل على وإجراءبني االعتيان   األوىل بعد االعتيان،  وعلى أي حال جيب أال تزيد املدةيف الساعة  
  .مربد ساعات،وحتفظ العينة بعد االعتيان مباشرة ووعاء  

  فحص اجلوانب الكيميائية والفيزيائية  ٤/٢
  :فحص املقومات الالعضوية والعضوية ذات الصلة بالصحة العامة   ٤/٢/١

  ملقومات الالعضوية والعضوية ذات الصلة بالصحة العامة ملصادر مياه الشربجيرى فحص ا  
  :مرة أو مرتني يف السنة وحسب الضرورة وهي  
  ). الفلور- البور - السيانيد - السلينيوم - الزئبق - الرصاص - الكروم - الكادميوم -الزرنيخ (  
  فيجرى  بسبب نواتج بعض الصناعاتيف حال تعرض مصادر املياه للتلوث باملواد املذكورة اعاله  
  .املياه الفحص يف هذه احلالة بفترات متقاربة حسب املصدر امللوث وتركيز امللوثات يف  

  :وعاء العينة   ٤/٢/١/١
  وفق التحليل املطلوب، نوع وعاء العينة) Y(ليتر،  ويبني اجلدول رقم ) ١( يقل حجم الوعاء عن أالجيب   
  .مث يغسل عدة  مرات باملاء املقطر) نظامي٢(ض اآلزوت على أن يتم غسل الوعاء حبم  
  .يف حال الكشف عن املقومات العضوية جيب أن يكون وعاء العينة وغطائها من الزجاج فقط: مالحظة  

  :طريقة االعتيان   ٤/٢/١/٢
  ياهالداخل ثالث مرات مب  دقائق مث ختفف الفتحة ليتم غسل الوعاء من) ٥(يفتح الصنبور مدة ال تقل عن   
  ،  ويف حال االعتيان من)٢(حسب اجلدول رقم  املصدر،  مث ميأل الوعاء كامال مع معاجلة العينة مباشرة  
  .  قبل االعتياناألقلدقيقة على ) ١٥(تشغيل املضخة ملدة  بئر مركب عليه مضخة فيجب  

  :التقرير املرفق بالعينة   ٤/٢/١/٣
  ).I(ترفق العينة بالتقرير احلقلي منوذج رقم   

  :نقل وحفظ العينات   ٤/٢/١/٤
  بني االعتيان والتحليل الزمن الالزم) Y(تنقل العينات بعد االعتيان مباشرة اىل املخرب ويبني اجلدول رقم   
  .وطريقة حفظه  
  يف حال الكشف عن املقومات العضوية،  فعند غسل وعاء العينة جيب استخدام مزيج: مالحظة  
  .اء املقطر وحيذر استخدام منظفات أخرىالسلفوكرومي مث محض اآلزوت مث امل  

  :فحص اجلوانب اجلمالية ملياه الشرب   ٤/٢/٢
  يتم اتباع ذات اخلطوات الواردة يف فحص املقومات الالعضوية ذات الصلة يف الصحة العامة،  على أن يتم  
  .بللعنصر املطلووتبعا ) Y(معاجلتها بعد االعتيان حسب اجلدول املرفق رقم   
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  )Y (جدول رقم

الوقت األعظمي   احلفظ الوعاء املطلوب  املكون  سلسلت
  املسموح به للتخزين

١  
٢  
  
  
٣  
٤  
  
  
٥  
  
٦  
  
  
  
  
٧  
٨  
٩  
١٠  
  
١١  
  
  
١٢  
١٣  

  الزرنيخ
  ميومالكاد

  
  الكروم االمجايل
  السيانيد

  
  

  الرصاص
  
  الزئبق
  
  
  

  السيلينيوم
  الباريوم
  الفلور
  البور
  األمونيوم

  
  
  النتريت
  النترات 
  

  بويل ايتيلني
=  
  
=  
=  
  
=  
  

 زجاج أو تيفلون
  
  
  

  بويل ايتيلني
=  
=  
=  
=  
  
  
=  
=  

  

  سْ(٤(تربد بالدرجة 
ل من )١(مركز اىل3HNOمل ٢

  العينة 
=  

 ٪ اىل ١٠تركيز 3HNO مل  ١
  مل من العينة)١٠٠(

  ل)١(مركز اىل 3HNO مل ٢
  من العينة 

2 مل١ 4H SO عمركز م  
  مل ثاين كرومات البوتاسيوم)١(

2 3 7K Cr O  اىل ٥ذي التركيز ٪
  مل من العينة ) ١٠٠(

   س ْ/٤/الدرجة تربيد ب
=              =   
=              =   
=              =   

   س ْ(٤(تربيد بالدرجة 
2مل  ٢ 4H SO اىل ٤٠ تركيز ٪

  من العينة) ل(
  س) ٤(تربيد بالدرجة 
  
=    

   أشهر ٦
=    
  
=    
   ساعة ٢٤

  
   أشهر٦

  
  شهر واحد 

  
  
  
   أيام ٧

=    
=    
   أشهر ٦
   ساعة ٢٤

  
  
   ساعة٢٤

=    
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  تابع) Y(جدول رقم 

  الوقت األعظمي   احلفظ الوعاء املطلوب  املكون  تسلسل
 املسموح به للتخزين

١٤  
  
١٥  
  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
  
٢٢  
٢٣  
  
٢٤  
  
٢٥  
٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٩  
٣٠  
  
٣١  

  الفوسفات 
  

  سجني الكيميائي االوك
    C.O.Dاملستهلك 

  اليود
   PHالرقم اهليدروجيين  
  اللون

  الطعم والرائحة
  درجة احلرارة 

  العكارة 
  

  الناقلية 
جمموع املواد الصلبة املنحلة 

TDS  
  القساوة الكلية 

  
  كالسيوم
  مغرتيوم
  كربيتات

  الكلور الشاردي
  الصوديوم
  املنغنيز
  

  احلديد الثالثي

  زجاج مغسول
  ١+١بـ 

  بويل ايتيلني
  
=    
=    
=    
   زجاج
  بويل ايتيلني

=    
  
=    
=   

  بويل ايتيلني
  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
  
=  

  

ترشيح فوري مث تربيد 
   سْ(٤-(بالدرجة 

   سْ(٤(تربيد بالدرجة 
  

  حتليل فوري
=    
  تربيد

  حتدد فورا 
=    

  حتدد يف ذات اليوم وحتفظ يف
  الظالم
   س ْ(٤(تربيد بالدرجة 
=    

   حىت3HNOافة اض
  /٢/ أقل من PHتصبح

   س ْ/٤/تربيد بالدرجة 
=  
=  
=  
=  

مركز اىل  3HNO مل ٢
  من العينة / ل/

=  

   ساعة٤٨
  
   ساعة٢٤

  
  نصف ساعة

   ساعات ٦
   ساعة٤٨

  -  
  -  
   ساعة٢٤

    
=    

   أيام ٧ 
   أشهر٦

  
   يوم٧

=  
=  
=  
=  
   أشهر ٦

  
=  
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  تابع) Y(جدول رقم 

الوقت األعظمي   احلفظ الوعاء املطلوب   املكون سلسلت
املسموح به للتخزين 

٣٢  
٣٣  
٣٤  
٣٥  
  
٣٦  
  
  
  
٣٧  
٣٨  
  
  
٣٩  
٤٠  
٤١  
  
  
٤٢  
  
٤٣  
  
٤٤  

  النحاس
  االملنيوم
  التوتياء
 )حيددفورا(كربيت اهليدروجني

  
  الفينوالت 

  
  
  

  الكلور احلر املتبقي 
  االلكانات املكلوره 

  
  

  االلكينات املكلوره
  مبيدات اهلوام

  لكلورو فينوالتجمموعة ا
  
  

  جمموعة البرتين ومشتقاته 
جمموعة مركبات ثالثي 

  هالومينان
  اهليدروكربونات العطرية

  متعددة النوى 

=  
=  
=  
-  
  
  زجاج
  
  
  

  بويل ايتيلني
من الزجاج ذو 

غطاء مصنفر أو من 
  التيفلون 

=  
=  
=  
  
  
=  
=  
  
=  

=  
=  
=  
-  

 
3 4H PO ليصبح PH أقل 
غ ) ٠ر١(، /٤/من 

4CuSO  اىل ل من العينة 
   س ْ(٤(تربيد بالدرجة 

   حيدد فورا 
   س ْ/٤/تربيد بالدرجة 
  
  
=  
=  

يفضل استخدام محض 
 أقل  PHالفوسفور لتصبح 
  من

   س ْ(٤( وحتفظ بالدرجة ٤
   س ْ(٤(الدرجة تربيد ب

=  
=  

=  
=  
=  
-  
  
   ساعة ٢٤

  
  
  
=  

يفضل استخالصها 
مباشرة وال يفتح 
الوعاء اال عند 
  التحليل

=  
=  
  
  
=  
=  
  
=  



  ٢٠٠٧    /٤٥س    .ق .م

  ١٦

  )I(تقرير رقم 

  تقرير حقلي أثناء االعتيان

  
  . اسم وعنوان املرسل صاحب املورد املائي-١  

  . التجمعات السكانية اليت يتم تزويدها من املورد املائيأمساء -٢  

  :ساعة أخذ العينة:                                        تاريخ أخذ العينة-٣  
  

  : رقم العينة-٤  

  ...).بئر نبع، خزان،  شبكة،  صنبور( مصدر أخذ العينة -٥  

  :           هل الطلب دوري أم جديد السبب الداعي لطلب التحليل                -٦  

   هل مت سابقا حتليل عينات من املورد املائي                              مىت -٧  

  مىت بدأت:                             هل توجد شكاوى أو تذمرات من املياه-٨  

  : وصف طريقة توزيع املياه-٩  

  .لعينة درجة حرارة املياه عند أخذ ا- ١٠  

  .PH الرقم اهليدروجيين - ١١  

  هل هي متوقعة أو مستعملة :              ذكر طريقة املعاجلة أو التعقيم املستعملة- ١٢  



  ٢٠٠٧    /٤٥س    .ق .م

  ١٧

  

  تابع) I(تقرير رقم  

  
  : الكلور احلر املتبقي- ١٣  

  
  : ما هي مصادر التلوث املمكنة- ١٤  
  . بعد مصدر التلوث عن املصدر املائي-    

  : كان املورد املائي بئرا جتمع املعلومات املمكنة عنه مثل اذا- ١٥  

  : عمق البئر-ب             : قطر البئر- آ   
  .....):حرم،  غطاء( محاية البئر -جـ   
      :  هل تتغري مواصفات مياه البئر بالتغريات املناخية-د   

  
  : اذا كان املورد املائي خزان جتمع املعلومات املمكنة عنه- ١٦  

  . هل يوجد محاية للخزان من التلوث-  آ  
  : هل املياه جارية يف اخلزان بشكل مستمر أم راكدة فيه-ب   
  . ما هي الفترة الزمنية اليت يتجدد فيها ماء اخلزان-جـ   
  : ما هي عدد مرات التنظيف يف السنة-د   
  :  تاريخ آخر مرة جرى فيها تنظيف اخلزان وتعقيمه-ه   

  : مالحظات- ١٧  

  :التوقيع        : اسم آخذ العينة- ١٨  

  :التوقيع        :أخذت العينة حبضور          



  ٢٠٠٧    /٤٥س    .ق .م

  ١٨

  

  )II(تقرير رقم 

  تقرير بالتحليل الجرثومي لمياه الشرب

  
  :سم املادة ا-١  
  : املصدر املائي-٢  
  : اسم آخذ العينة-٣  
  : ساعة وتاريخ االعتيان-٤  
  : ساعة وتاريخ وصول العينة اىل املخرب-٥  
  : ساعة زرع العينة-٦  
  : رقم العينة املخربي-٧  
  : كمية الكلور احلر املتبقي-٨  
  : العكارة-٩  

  :PH درجة - ١٠                  
    : النتائج-  ١١                 

  
  الشروط  الوحدة  النتيجة   املكون
 مدة احلضن  درجة احلرارة نوع املستنبت      

 T.Cالتعداد الكلي  
  القولونيات الكلية
  القولونيات الربازية

  املكورات العقدية الربازية
  جراثيم أخرى

   مل١٠٠/  
   مل١٠٠/
   مل١٠٠/
   مل١٠٠/
   مل١٠٠/

      
  

  
  : مالحظات- ١٢  
  : النتيجة- ١٣  
  : رئيس املخرب- ١٥          : احمللل الكيميائي- ١٤  
  :وقيع         الت                    :     التوقيع  



  ٢٠٠٧    /٤٥س    .ق .م

  ١٩

  

  )III(تقرير رقم 

  تقرير التحليل الفيزيائي والكيميائي لمياه الشرب

  
  : اسم وعنوان املرسل صاحب املورد املائي-١   
  : السلعة-٢   
  : املصدر املائي-٣   
  : تاريخ وساعة االعتيان-٤   
  : تاريخ وساعة وصول العينة اىل املخرب-٥   
  : تاريخ وساعة البدء بالفحص-٦   
  :العينة املخربي رقم -٧   
  : النتائج-٨   

   حتليل املقومات الالعضوية- ١
نتيجة   الوحدة  الرمز  املكون مسلسل نتيجة  التحليل الوحدة الرمز  املكون

  التحليل
  الزرنيخ
  الكادميوم

  الكروم االمجايل
  السيانيد

  الرصاص 
  الزئبق

  السيلينيوم 
  
  

  املوليبديوم
  الباريوم
  النيكل 

As 
Cd 
 
Cr  
Cn  
Pb  
  
Hg  
Se  
  
 
Mo  
Ba  
  
Ni  
 
  

  ل/ملغ
=  
=  
=  
=  
=  
=  
  
  
=  
=  
=  

  ١١  
١٢  
  
١٣  
١٤  
١٥  
  
١٦  
١٧  
  
  
  
١٨  
١٩  

  الفلور
  البور

  األمونيا 
  النتريت
  النترات
  الفوسفات
 األكسجني
الكيميائي 
  املستهلك
  اليود

  االنتموان 

F 
B 
  

NH3 
   NO2 

NO3  
  

 PO4   
 

COD 
 
 
I  

Sb  

  ملغ
=  
=  
=  
=  
=  
=  
  
  
=  
=  

  

  



  ٢٠٠٧    /٤٥س    .ق .م

  ٢٠

  

  تابع) III(تقرير رقم 

   تحليل الجوانب الجمالية- ٢
  نتيجة التحليل  الوحدة  الرمز  املكون تسلسل 
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
  
١١  
١٢  
١٣  
  
١٤  
١٥  
  
١٦  
  
١٧  
١٨  
  
١٩  
٢٠  
٢١  

  الرقم اهليدروجيين
  اللون

  الطعم والرائحة
  درجة احلرارة 
  العكارة
  الناقلية

  جمموع املواد املنحلة الصلبة
  القساوة الكلية
  الكالسيوم
  املغرتيوم

  
  الكربيتات

  الكلور الشاردي
  الصوديوم

  
  املنغنيز

  احلديد الثالثي
  
  النحاس

  
  االملنيوم
  تياءالتو

  
  كربيت اهليدروجني

  الفينوالت
  الكلور احلر املتبقي

PH 
 
- 

 
- 

  
t 

 
Tur 
 

Cond 
 

TDS 
-  

++ 
     Ca 

++ 
      Mg 

  
-2 

     SO4 
- 

Cl    
+  

Na   
  
++ 

Mn     
+++ 

     Fe  
  
+2 

Cu    
  
+3  

    Al  
 
Zn  
H2s 

- 
-  

-  
  كوبالت بالتني

-  
  درجة مئوية

  
  سم/ ميكرموز 
  ل/ ملغ 
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
  ل/مكغ
  ل/ ملغ 

  

  : مالحظات-٩   
  : النتيجة-  ١٠  
   رئيس املخرب - ١٢             احمللل الكيميائي -  ١١  
    التوقيع                          التوقيع   



  ٢٠٠٧    /٤٥س    .ق .م

  ٢١

  
  

  المصطلحات الفنية - ٥

    
 Bacteriological  organisms  اجلوانب احليوية اجلرثومية

 Treated  distribution  معاجلة شبكة التوزيع
 Levels  likely  اجلوانب اجلمالية

 Detergents  املنظفات
 Inorganic  constituents  املركبات الالعضوية 

 Hardness  القساوة الكلية
 Dissolved  oxygen   املنحلاألكسجني

 Constituent  عنصر
 Nickel  النيكل
 Nitrate  نترات

 Chlorinated  alkenes  الكلور احلر
 Aromatic  hydrocarbons  كربونات اهلدروجني



  ٢٠٠٧    /٤٥س    .ق .م

  ٢٢

  
  

  المراجع - ٦

  
  .٢٠٠٤جودة مياه الشرب الصادر عن منظمة الصحة العاملية   -   

  .٤٥/١٩٩٤/املواصفة السورية رقم   -     
  ٢٠٠٦اصفة املعد من قبل اللجنة الفنية املشكلة يف وزارة اإلسكان والتعمري لعام   مشروع املو-         
 .اإلسكان والتعمريكشوف التحاليل الدورية ملياه الشرب من وزارة   -  

   -  Water Sanitation and health 4th Edition year 2006            

  الجهات التي شاركت في وضع المواصفة - ٧

  
  : لسالمة البيئة بالتعاون بنياألعلى هذه املواصفة من قبل جلنة سالمة املياه التابعة للمجلس إعداد مت    

    وزارة الصناعة-                  
  .التعمري واإلسكانوزارة   -     
  .اإلدارة احمللية والبيئة وزارة  -     
  . وزارة الري -     
  .وزارة الصحة  -     
   .ملياه الشرب والصرف الصحي املؤسسة العامة  -     

    .هيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية  -    


