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  للشرب لمياه اآلبار المستخدمة ةكيميائي الو   ةفيزيائيال الخصائص تقييم
 في ريف صافيتا، سورية  في بعض مزارع الدواجن

 ( 2)زعبد العزيوفهيم علي   (1)وعلي حسن نيصافي (1)عمار محمود مصطفى* 
 تشرين، الالذقية، سورية.(: قسم االنتاج الحيواني، كلية الهندسة الزراعية، جامعة 1)
 (: قسم علم الحياة، كلية العلوم، جامعة طرطوس، طرطوس، سورية.2)

 (.  ammarmostafa110@gmail.com)*للمراسلة: عمار مصطفى .البريد االلكتروني: 

 30/5/202تاريخ القبول:  20                 15/5/20تاريخ االستالم: 
 الملخص:                     

الدواجن   مزارع  بعض  في  المستخدمة  الجوفية  المياه  نوعية  تقييم  الدراسة  هذه  في  تم 
طرطوس.   بمحافظة  صافيتا  منطقة  ريف  في  أخذتالموجودة  واحدةعين  حيث  لكل    ة 

  5/  عينة  20)  ليصبح العدد االجمالي للعينات المختبرة  شهرين،مزرعة وبمعدل مرة كل  
آذار وحتى   آبار( الممتدة من  الفترة  األول من عام    نهاية  خالل  وذلك    . 2019كانون 

الجوفية،   المياه  على  تطرأ  قد  التي  الكيميائي  والتلوث  الفيزيائية  التغيرات  للوقوف على 
المناطق   النشاطات  وخاصة في  إالريفية بسبب  جراءات الزراعية والبشرية، وعدم اتباع 

األمن الحيوي في التخلص من فضالت ومخلفات الدواجن والحيوانات الزراعية األخرى، 
والبيئة الصحة  على  مخاطر  الى  هذا  يؤدي  قد  البارامترات  .  وما  بعض  قياس  تم 

المدروس  الجوفية  اآلبار  لمياه  والكيميائية  الناقلية  الفيزيائية  )العكارة،  الرقم  الكهربائيةة   ،
النتريت،   ،PHالهيدروجيني   النترات،  الصوديوم،  الكبريتات،  الكلوريد،  الكلية،  القساوة 

األمونيوم(. أظهرت النتائج وجود زيادة ملحوظة في كل قياسات المؤشرات المدروسة،  
جوفية في مواسم هطول  المياه اللى  ا الملوثات الكيميائية والعضوية  ويعزى ذلك الرتشاح  

تبعًا   المسموح  الحدود  ضمن  كانت  المدروسة  العناصر  جميع  أن  تبين  كما  األمطار. 
في  للمياه  الكلية  القساوة  باستثناء  الدواجن،  شرب  بمياه  الخاصة  القياسية  للمواصفات 

المدروسة   اآلبار  ) جميع  التوالي  (  407.5،  390،  391.5،  341.3،  371.3على 
  ملغ/ل   ( (0.12وتجاوزت قيم النتريت الحدود المسموح بها في مياه أحد اآلبار،  ملغ/ل

. نوصي بإجراء فحوصات دورية  لمواصفات الخاصة بمياه شرب الدواجنوذلك حسب ا
من الحيوي ومعالجة  أللمياه اآلبار المستخدمة في مزارع الدواجن، مع تطبيق إجراءات ا 

 مياه اآلبار الملوثة أو تبديلها. 
 التغيرات الفيزيائية ، التلوث الكيميائي ، مياه اآلبار، دواجن.  لمات المفتاحية:الك
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 المقدمة 
في  والشقوق  الصغيرة  المسامات  خالل  من  بحرية  تتدفق  والتي  األرض  سطح  تحت  الموجودة  المياه  هي  الجوفية  المياه 

(، وتتعرض المياه الجوفية الى  Vinod et al., 2015ا الى سطح األرض من خالل اآلبار)الصخور والتي يمكن ضخه
لعوامل مختلفة، منها   بكميات مختلفة تبعاً   يهالإالملوثات، ومنها العناصر المعدنية والشوارد المختلفة التي تصل    العديد من

المياه  أخرى تتضمن خصائص  الى عوامل  الجوفية، إضافة  المياه  الى  التي تمر عبرها  الطبقات  الملوث وطبيعة  طبيعة 
الهيدروجيني    Schroder et)ودرجة الحرارة وتفاعالت األكسدة واالرجاع المحتملة    PHالجوفية التي تشمل قيمة الرقم 

al., 2004)  . 
المؤدية  أكبر    من  ةيالزراعات  العملي  عتبرتو  بسبب    لىاالمخاطر  الجوفية،  المياه  الكيميائية تلوث   األسمدة  استخدام 

خطورة المياه   تكمن.  ((Zhou, 2015تم توثيق زيادة كبيرة في تراكيز المغذيات في كل من أنظمة اآلبار  وقد  والعضوية  
الملوثة في أنها تستهلك لفترات طويلة وبكميات عالية في االستخدامات اليومية المتعددة من قبل شريحة كبيرة من الناس،  
اقتصادية   الى خسارة  النفوق مما يؤدي  لها  قد يحصل  وبالتالي  الحيوانات والطيور  لشرب  فهي تستخدم  عالوة على ذلك 

 (. FAO, 2002; Gunther and Rebecca, 2006)ككل  كبيرة وتأثير ضار على المجتمع
السوري  الساحل  في  الجوفية  المياه  جودة  تقييم  حول  المحلية  الدراسات  من  العديد  أجريت  ق  ،لقد  دراسة  بهااففي  عليا    م 

( تقييم(  2014وسلمان  السوري   حول  الساحل  في  الشرب  مياه  مصادر  بعض  في  الشرب  مياه  جودة  مؤشرات   ، بعض 
النتائج   الحدود  أظهرت  وضمن  منخفضة  كانت  أنها  إال  مختلفة  بتراكيز  والنتريت  النترات  على  تحتوي  العينات  جميع  أن 

( حول جودة مصادر  (2018  رجناد وناصدراسة قام بها  في  . و المسموح بها في المواصفة القياسية السورية لمياه الشرب
الهنادي   الفيزيائية والكيميائية لعينات    –مياه الشرب الجوفية التي تغذي منطقة  البارامترات  النتائج أن قيم  فيديو، أظهرت 

الكلية   القساوة  قيم  بعض  باستثناء  الشرب  لمياه  السورية  القياسية  المواصفة  في  بها  المسموح  الحدود  ضمن  كانت  المياه 
 .فوسفاتوشاردة ال

همية معرفة أن خصائص تلك  في حظائر الدجاج، ولكن من األ  ةلمياه الرئيسيلما تستخدم المياه الجوفية كمصدر    غالباً 
المياه المستخدمة لشرب الطيور على    ومواصفات  المياه تتغير مع الزمن، لذا من الضروري أن يفحص المربي خصائص

المياه، أو عند حدوث أعراض م رضية غريبة  االقل مرة كل عام، أو بمجرد حدوث أي تغير في طعم ولون ورائحة تلك 
 (. 2009، )الصفتيداخل القطيع 

-Abd  دراسة   ففي  الحيوانية،بعض الدراسات العربية تقييم صالحية المياه الجوفية لالستخدامات المختلفة وخاصة  تناولت  
El-Kader et al (2009)  ظهرت النتائج أتقييم الحالة الكيميائية لمياه شرب الدواجن بمحافظة الشرقية في مصر،    حول

تر  على  الجوفية  المياه  مصادر  النتريت    كيزااحتواء  من  الكلي    –الكلوريدات    –النترات    –عالية  مع    –العسر  بالمقارنة 
( حول تقييم صالحية مياه اآلبار في منطقة شمال  (2010ن  وآخرو   خثي  وفي دراسة   .المعالجةحية  مصادر المياه السط

العراق لالستهالك البشري والحيواني والزراعي، تبين أن هذه المياه صالحة لتربية الدواجن عند معالجة ارتفاع    في  الناصرية
 تركيز الكبريتات فيها.
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  مزارع   في  المستخدمة  الجوفية  المياه  لبعض  الكيميائي  التقييمحول    Hassan et al (2011)  كذلك أظهرت نتائج دراسة
الكلوريد والكبريتات والنترات التي تم تحليلها تزيد عن الحد المسموح االسماعيلية في مصر، أن تراكيز    محافظة  في الدواجن

(  (2012  وآخرون   فاضلفي دراسة  و   .بينما كانت العناصر األخرى ضمن الحدود المسموح بهابه لمياه شرب الدواجن،  
الجادرية   منطقة  في  اآلبار  مياه  نوعية  تقييم  تبين  ببغداد    فيحول  اآلبار    توجبالعراق،  هذه  مياه  استخدام  من  الحذر 

  يمكن أن تحد.  النفوق   لها  يوانات والدواجن وربما تسببسهال للحإلالستهالك الحيواني بسبب ارتفاع ملوحتها التي قد تسبب  
الفروج وا نمو  المياه من  البيض  إنخفاض  رداءة نوعية  انخفاض كفاءة  ا  أيضاً   ا تؤديكمجودته،  و   وتدني نوعيتهنتاج  لى 

لعلف وعلى كمية ونوعية  ل   الطيور  على استهالك  سلباً المياه   ملوحةتؤثر    وكذلك ،  ((Keshavarz, 2000  التحويل الغذائي
العزيز   )عبد  البحثلذلك    . (2005،  يونيصافاإلنتاج  تقييم  ا  يهدف  الفيزيائية  بعض  لى  ودراسة  و المؤشرات  الكيميائية 

بقتها للمواصفات القياسية الخاصة بمياه ، وتحديد مطاللشرب في بعض مزارع الدواجنمياه اآلبار المستخدمة    تغيراتها في
 الفيزيائية والكيميائية. تبعًا لقياس البارامترات  شرب الدواجن

 مواد البحث وطرائقه:
  (.1الشكل )   ،مزارع لرعاية الفروج  خمسة  فيمحافظة طرطوس    –منطقة صافيتا    نفذت الدراسة في ريف  العينات:جمع    -

ر بعبوات معقمة مرفق  آلباأخذت عينات الماء من ا  تعتمد على اآلبار كمصدر ماء رئيسي.  وهي مزارع ذات ملكية خاصة
ليصبح   ،شهرينلكل مزرعة وبمعدل مرة كل    ة واحدةعينبواقع    وذلك  عليها قاعدة بيانات تتضمن رقم وتاريخ أخذ العينة،

 . 2019كانون األول من عام  نهاية عينة خالل الفترة الممتدة من آذار وحتى 20العدد االجمالي للعينات المختبرة  
 

 
 (: مواقع مصادر المياه الجوفية المدروسة. 1الشكل ) 

في طرطوس وفق الشرب  مياه  العامة لمؤسسة  الجراء الفحوصات المخبرية لعينات المياه في مخبر  إتم    فحص العينات:  -
 يلي:ما 
الهيدروجيني     -1 الرقم  الكهربائية  PH) قياس  والناقلية   )(EC :)  الكهربائية  تعبر في   الناقلية  المنحلة  األمالح  عن كمية 

 HANNA – Hi  جهاز نوعباستخدام  وتقاس الناقلية الكهربائية واألس الهيدروجيني    ،  سم(  /)ميكروموزالمياه وتقدر بواحدة  
98129 . 
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بواحدة    العكارة:قياس    -2 ،NTU  (Nephelometric Turbity Unitsتقدر  ب  (   – Milwaukeeنوع  جهاز  وتقاس 
Mi415 . 

باستخدام جهاز   وتقاس  ( ، لتقدر بواحدة )ملغ/    :(أمونيوم  –نتريت    –نترات    –كبريتات    –  )صوديوم  قياس الشوارد  -3
 . DR/890 colorimeter ،((APHA, 2003نوع قياس الشوارد 

ضاف مل من العينة ثم ي 10باستخدام طريقة المعايرة وذلك بأخذ    وتقاس  ،(تقدر بواحدة )ملغ/ ل  الكلية:قياس القساوة    -4
 Complexoneثم تتم المعايرة باستخدام محلول    ،EDTA  ولنقاط من محل 3 ، وحواليلها ظرف كاشف القساوة الكلية

 (. (Lind,1979، فنحصل على النتيجة  100ثم تؤخذ قراءة السحاحة وتضرب ب  ،حتى يصبح المحلول أزرق اللون 

مل   1مل من العينة ثم يضاف لها 100المعايرة وذلك بأخذستخدام  با  ويقاس  ، (قدر بواحدة )ملغ/ لي  الكلوريد: قياس    -5
من محلول كرومات البوتاسيوم بواسطة الماصة ثم تتم المعايرة بمحلول نترات الفضة حتى يصبح المحلول قرميدي اللون.  

 تؤخذ القراءة.ثم 
ال بعض  ا    :بياناتتحليل  برنامج    االختباراتستخدمت  في  ا    ،SPSSاالحصائية  األحاديحيث  التباين  تحليل   ستخدم 

(One- Way ANOVA ''LSD'')    بين الفروق  داللة  من  التحقق  األحرف  وا  المتوسطات،  بهدف    …a,b,cستخدمت 
للتعبير عن وجود فروق معنوية بتراكيز العناصر المدروسة بين مصادر المياه، إذ يشير اشتراك أي مصدرين من مصادر  
المياه المدروسة بحرف واحد على األقل الى عدم وجود فرق معنوي بين المصدرين من ناحية تركيز العنصر المدروس.  

متوسط عينة بمتوسط مفترض )الحد األقصى المسموح به في  ( لمقارنة  One Sample T-Testكما ا ستخدم اختبار )
لمياه شرب  العالمية المواصفات القياسية  تقييم النتائج علىفيما اعتمد  ،والتحقق من داللة الفروق بينهما المواصفة القياسية(

)  الدواجن  ,Watkins   ؛Ayres and Westcot, 1989  ؛Hess and Macklin, 2019  ؛FAO, 2018حسب 
 ( كما هو موضح في الجدول التالي: 2008

 .(: المواصفات القياسية لمياه الشرب فيما يخص العناصر المدروسة1)جدول 

1)  :)Hess and Macklin, 2019 (2:) Ayres and Westcot, 1989  3):) FAO, 2018    (4 :) Watkins, 2008 

 

 

 

 

 

 واحدة القياس  الحد األقصى المسموح به الرمز العنصر 

 TUR 5 NTU ( (1العكارة 

 ميكروموز/ سم E.C 1500 – 5000 ((2الناقلية الكهربائية 

 - PH 5.5 – 7.5 (3) الهيدروجينيالرقم 

 ملغ / ل T.H 110 ((3القساوة الكلية 

 ملغ / ل 200أقل من  CL- ( (3الكلوريد 

 ملغ / ل 50أقل من  NO3- ((3النترات 

 ملغ / ل 0.1أقل من  NO2- ( 3)النتريت 

 ملغ / ل 0.5 أقل من  NH4+ ( (3األمونيوم 

 ملغ / ل SO4 200-2 ( (4الكبريتات 

 ملغ / ل Na 150+ ( (4الصوديوم 
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 ئج والمناقشة:النتا

المدروسة    خمسةمن خالل النتائج التي تم الحصول عليها لعينات المياه المأخوذة من اآلبار التي تغذي مزارع الدواجن ال
عام   البارامترات    2019خالل  تراكيز  ومتوسط  األعلى  والقيمة  األقل  القيمة  حساب  تم  الى  م،  إضافة  للمياه،  األساسية 

  ،SDاالنحراف المعياري 
 (. (2الجدول رقم  ما هو موضح في ك

قيمة وأعلى قيمة لكل عنصر، فمن الناحية الفيزيائية تراوحت قيم العكارة بين    ( وجود فروق بين أدنى(2يتبين من الجدول  
(، بينما كانت قيم الناقلية (5( في البئر رقم    NTU 6.73(  وأعلى قيمة )  (4( في البئر رقم    NTU 0.3أدنى قيمة )  

أدنى قيمة )   البئر رقم    ميكروموز/سم  305الكهربائية بين  البئر رقم  ميكروموز/سم  675( وأعلى قيمة )  (2( في  ( في 
( وأعلى قيمة  (2( في البئر رقم ملغ/ل 330(، أما من الناحية الكيميائية فقد تراوحت قيم القساوة الكلية بين أدنى قيمة ) (5
( وأعلى  (1( في البئر رقم    ملغ/ل  16.7(، بينما تراوحت قيم الكلوريد بين أدنى قيمة )  (5( في البئر رقم  ملغ/ل  430)  

وتراوحت (، (3( في البئر رقم ملغ/ل 39.5 – 8.5(، وكانت قيم الكبريتات بين )  5ملغ/ل( في البئر رقم ) 39.6قيمة ) 
(، وتراوحت  (5ملغ/ل ( في البئر رقم   16.9ة ) ( وأعلى قيم(2ملغ/ل ( في البئر رقم    1.19أدنى قيمة )  بين    قيم النترات

(، بينما تراوحت  (5ملغ/ل( في البئر رقم    0.15( وأعلى قيمة )  (2ملغ/ل( في البئر رقم    0قيم النتريت بين أدنى قيمة )  
  ( قيمة  أدنى  بين  األمونيوم  )  0.01قيم  البئرين  في  )  4 , 3ملغ/ل(  قيمة  وأعلى  رقم     0.4(  البئر  في    (، (5ملغ/ل( 

(،  (2ملغ/ل( قيمة في البئر    17.1( وأعلى )  (3 , 1ملغ/ل( في البئرين    0.4وتراوحت قيم الصوديوم بين أدنى قيمة )  
( في البئر رقم    7.32( وأعلى قيمة )  (2( في البئر رقم    6.9أما الرقم الهيدروجيني فقد تراوحت قيمه بين أدنى قيمة )  

5) .) 
 الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه اآلبار المدروسة.  بعض القيم الدنيا والعليا ومتوسطات نتائج (:   2جدول )  
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دنى أ 1

 قيمة

0.81 520 350 16.7 11.8 3.28 0.04 0.05 0.4 7 

على  أ

 قيمة

4.30 586 400 23.8 18.1 15 0.1 0.14 11.5 7.11 

2.40 المتوسط 
a 

556a 371.3a 20.95a 14.75
a 

8.84a 0.07a 0.10a 6.53a 7.05a 

SD 1.45 27.36 21.75 3.09 2.64 5.49 0.03

2 

0.037 4.95 0.05

4 

أدنى  2

 قيمة

0.32 305 330 17.4 13.5 1.19 0 0.02 2.2 6.9 
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أعلى  

 قيمة

4.55 370 360 25.9 28 3.5 0.02 0.05 17.1 7.01 

2.17 المتوسط 
a 

332.5b 341.3b 21.23a

c 

20.38
a 

1.92b 0.01
b 

0.03ab 10.23
a 

6.95a

b 

SD 1.76 30.69 13.15 4.06 6.94 1.09 0.00

8 

0.014 6.12 0.04

7 

أدنى  3

 قيمة

0.70 505 380 26.5 8.5 10.8 0.03 0.01 0.4 7.11 

أعلى  

 قيمة

3.91 585 406 36.3 39.5 16 0.13 0.30 14.7 7.22 

2.58 المتوسط 
a 

548.8c 391.5a

b 

30.63b

c 

20a 14.23
c 

0.08a 0.11ab

c 

4.05a 7.18c 

SD 1.48 34.49 11.50 4.11 13.53 2.36 0.04

2 

0.133 7.10 0.04

8 

أدنى  4

 قيمة

0.30 390 370 21.5 11.2 6.9 0.01 0.01 6.9 6.91 

أعلى  

 قيمة

4.13 445 415 29.1 26.5 9.3 0.04 0.15 14.2 7.02 

2.28 المتوسط 
a 

422.5d 390ab 26.18c 18.53
a 

8.03a 0.02
b 

0.05ab

c 

9.43a 6.97a

b 

SD 1.63 23.98 18.71 3.29 6.53 1.08 0.01

4 

0.066 3.35 0.05

3 

أدنى  5

 قيمة

0.64 630 370 34.4 19.5 11.2 0.1 0.1 5.8 7.01 

أعلى  

 قيمة

6.73 675 430 39.6 25.9 16.9 0.15 0.4 13.2 7.32 

3.44 المتوسط 
a 

650.75
e 

407.5b 36.65d 22.73
a 

14.15
c 

0.12c 0.25d 8.60a 7.18c 

SD 2.52 18.77 26.30 2.19 2.61 2.82 0.02

2 

0.130 3.42 0.12

9 

SD.االنحراف المعياري : 
a,b,c,d,e 5: سويات الفروق المعنوية بين المتوسطات عند مستوى.% 

تجرفها مياه األمطار يزيد من تركيز الملوثات التي  الذي  هطول األمطار    الى  السبب في الفرق بين القيم الدنيا والعليا  يعود
المختلفة فقد  من مصادرها  الجرثومية والكيميائية  ،  الملوثات  التي شملت ابينت بعض األبحاث ارتشاح  المياه  لى مصادر 

أشارت الدراسات الى وجود عالقة قوية بين    كما  (.2004وآخرون،    )ناصر  األنهار والينابيع المنتشرة قرب مدينة الالذقية
الزراعية ونوعية المياه الجوفية والسطحية في المناطق الريفية المجاورة لها، ويعود مصدر التلوث بشكل  استعمال األرض  

 Jiang et al., 2009; Karavoltsos et al., 2008; Bulutأساسي الى استعمال األسمدة الكيميائية أو العضوية )
and Aksoy, 2008)،    والدواجن في المناطق الريفية، كما تعتبر    الزراعية  مثل تربية الحيوانات  أخرى   لى عواملإإضافة

األمن  غياب تطبيق المعايير المعتمدة )  عند  لتلوث مصادر المياه، ويزداد األمر سوءاً   مهماً   مياه الصرف الصحي مصدراً 
 ;Florin et al., 2009الحيوي( التي تمنع حدوث التلوث أو تخفضه الى الحدود المسموح بها في المواصفات القياسية )

Szogi and Vanotti, 2009.)  
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الفيزيائيةا  - المدروسة  لخصائص  اآلبار  منالعكارة  مستويات  إن    : لمياه  مستساغ NTU   5  األكثر  غير  الماء  تجعل 
 Hess and)  نظمة الشربألتسببه من سد    إضافة لما ،  بالنسبة للطيور، كما أنها يمكن أن تجعل من الماء بؤرة للجراثيم

Macklin, 2019).  العكارة    وقد قيم  متوسطات  البلغت  )   المدروسة  خمسةلآلبار  التوالي  ،  2.58،  2.17،  2.40على 
2.28 ،3.44) NTU5 معنوية عند مستوى  فيما بينهاال يوجد فروق معنوية  ، وتبين من خالل تحليل التباين أنه%.  

  تبعًا للمواصفات   NTU  5وهو    الحد األقصى المسموح به  متوسطات قيم العكارة لجميع اآلبار  لم تتجاوز  من حيث التقييم
( أنه يوجد (Tاختبار خالل  من وتبين(. (1جدول ، (Hess and Macklin, 2019)لمياه شرب الدواجن حسب  القياسية

لآلبار   العكارة  قيم  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  المفروق  األقصى  والحد  األولى  بهاألربعة  في    سموح 
العكارة للبئر رقم   توجد فروق معنوية بين متوسط قيم  ، في حين لم%5المواصفة القياسية لمياه شرب الدواجن عند مستوى  

)عليا يتفق مع    التقييم  وهذا  .%5في المواصفة القياسية لمياه شرب الدواجن عند مستوى    سموح به( والحد األقصى الم5)
 )جناد يتفق مع    كما  تركيز بعض الشوارد في المياه الجوفية ألغراض الشرب في سهل جبلة،  ( في دراسة2018وآخرون،  
  .(فيديو – )الهناديدراسة جودة مصادر مياه الشرب الجوفية التي تغذي منطقة  في (2018وناصر، 

الكهربائية   للناقلية  بالنسبة  األفأما  منظمة  بينت  المتحدة    غذيةقد  األمم  في   ,Ayres and Westcot)  حسبوالزراعة 
أقل من    (1989 الكهربائية  الناقلية  قيم  إذا كانت  نسبياً   ميكروموز/  1500أنه  قليلة  ذات ملوحة  المياه  فإن  وممتازة    سم 

بينأللدواجن،   القيم  حدوث    ميكروموز/(  1500 – 5000)  ما  يحتمل  لكن  للدواجن  ومقبولة  مناسبة  تعتبر  سهال  إسم 
سهال مائي  إسم تعتبر غير مقبولة وغير جيدة للدواجن ويمكن أن تسبب    ( ميكروموز/5000-8000مؤقت، والقيم بين)

ال  دائم، تقليل في النمو والنفوق. الناقلية الكهربائية لآلبار  التوالي )  خمسة وقد بلغت متوسطات قيم  ،  556المدروسة على 
أنه يوجد فروق معنوية فيما بينها ، وتبين من خالل تحليل التباين  ميكروموز/سم(  650.75،  422.5،  548.8،  332.5

 .%5 معنوية عند مستوى 
 ميكروموز/سم  1500  الحد األقصى المسموح بهمتوسطات قيم الناقلية الكهربائية لجميع اآلبار  لم تتجاوز    من حيث التقييم

القياسية لمياه شرب الدواجن حسب ) خالل وتبين من  (.  1جدول )،  (Ayres and Westcot, 1989تبعًا للمواصفات 
 سموح بهالناقلية الكهربائية والحد األقصى الم( أنه يوجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطات قيم  (Tاختبار  

معنوية   مستوى  عند  الدواجن  شرب  لمياه  القياسية  المواصفة  نتائجيختلف  التقييم  وهذا    .%5في  وآخرون   مع  شكري 
وصالحيتها لالستخدامات الزراعية طبقا    وأحيائياً   تقييم نوعية آبار الزراعة كيميائياً   دراستهم في العراق حول  في    ((2007

عالمية ارتفاع ،  لتصانيف  بسبب  الحيواني  لالستهالك  اآلبار  هذه  مياه  استخدام  من  الحذر  يجب  أنه   الدراسة  بينت  فقد 
اتفقت هذه النتائج من حيث التقييم مع   بينما  .وربما تؤدي الى النفوق ،  للحيوانات والدواجنسهال  إملوحتها التي قد تسبب  

في دراسة حول التقييم الكيميائي لبعض المياه الجوفية المستخدمة في مزارع الدواجن    (Hassan et al., 2011)  تائجن
 في محافظة االسماعيلية في مصر، حيث كان تقييم الناقلية الكهربائية ضمن الحدود المسموح بها لمياه شرب الدواجن. 

في الماء الى تراكم الرواسب، كما تقلل   كليةارتفاع نسبة القساوة ال  يؤدي  :لمياه اآلبار المدروسة  الخصائص الكيميائية  -
قد    من فعالية األدوية والمطهرات في المياه. كما تعتبر غير ضارة للدواجن مالم توجد بعض األيونات بتراكيز سامة، فمثالً 

تسبب   كما  الطيور،  قبل  من  المياه  استهالك  في  زيادة  المغنيزيوم  كبريتات  من  العالية  المستويات  مائي  إتسبب  سهال 
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الكلية لآلبار ال  (. Watkins, 2008)وانخفاض باإلنتاج   القساوة  التوالي )  خمسة وقد بلغت متوسطات قيم  ،  371.3على 
التباين    ، ملغ/ل(  407.5،  390،  391.5،  341.3 تحليل  قيم  وتبين من خالل  بين متوسطات  أنه يوجد فروق معنوية 

 ( لآلبار  الكلية  )  (5، 1،2القساوة  لآلبار  قيمها  متوسطات  بين  معنوية  فروق  توجد  لم  مستوى   (4، 1،3بينما   معنوية  عند 
5%. 

التقييم حيث  اآلبار  تجاوزت    من  لجميع  الكلية  القساوة  قيم  بهمتوسطات  المسموح  األقصى  تبعًا    110الحد  ملغ/ل 
( حسب  الدواجن  شرب  لمياه  القياسية  ) ،  (FAO, 2018للمواصفات  من  (.  1جدول  يوجد  (Tاختبار  خالل  وتبين  أنه   )

في المواصفة القياسية لمياه   سموح بهالمفروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطات قيم القساوة الكلية والحد األقصى 
الدواجن عند مستوى معنوية   التقييم    .%  5شرب  ( حول دراسة  2013،  خضر)  مع عدة دراسات منها دراسةيتفق  وهذا 

ا الماء  السليمانيةمواصفات  مناطق  في  الدواجن  حقول  في  ودراسة  لمستخدم  العراق،   ,.Abd-El-Kader et al)  في 
الكيميائية  حول    (2009 الحالة  الشرقيةتقييم  الدواجن بمحافظة  الكلية    لمياه شرب  القساوة  قيم  في مصر، حيث تجاوزت 

 الحدود المسموح بها لمياه شرب الدواجن. 
ل مشكلة صحية للدواجن إذا كان الصوديوم أعلى من  ملغ/  14قد تسبب المستويات المنخفضة مثل  أما بالنسبة للكلوريد  

ازداد    يضاً أ  ،( ;Watkins, 2008  Carter and Sneed, 1996)ل  ملغ/  50 كلما  يقل  للماء  اللحم  فروج  استهالك 
على التوالي    خمسةوقد بلغت متوسطات قيم الكلوريد لآلبار ال  .( Chanthirasekaran, 2008)  الماء  تركيز الكلوريد في

التباين    ،ملغ/ل  (36.65،  26.18،  30.63،  21.23،  20.95) تحليل  خالل  من  معنوية  وتبين  فروق  يوجد  بين أنه 
 ( لآلبار  الكلوريد  قيم  )1،4،5متوسطات  لآلبار  قيمه  متوسطات  بين  معنوية  فروق  توجد  لم  بينما  و)1،2(  عند  (  3، 2( 

 .%5 معنوية مستوى 
ملغ/ل تبعًا للمواصفات   200من حيث التقييم لم تتجاوز متوسطات قيم الكلوريد لجميع اآلبار الحد األقصى المسموح به  

( أنه يوجد فروق معنوية (Tاختبار  خالل  وتبين من    (.1جدول ) ،  (FAO, 2018القياسية لمياه شرب الدواجن حسب )
في المواصفة القياسية لمياه شرب الدواجن عند    سموح بهمتوسطات قيم الكلوريد والحد األقصى المذات داللة إحصائية بين  

معنوية   التقييم    .%5مستوى  )يتفق  وهذا  )2013خضر،  مع  مع  ويختلف   ) Abd-El-Kader et al., 2009; 
Hassan et al., 2011 ) عدم صالحية المياه لشرب الدواجن بسبب ارتفاع نسبة الكلوريد فيها. لديهم حيث تبين 

، وبشكل عام فإن الطيور صغيرة العمر  Laxative effectتسبب مستويات الكبريتات العالية تأثير مسهل أو ملين للطيور  
 Bitterت مذاق الذع للمياه  تعطي التركيزات العالية من الكبريتا   أكثر حساسية للكبريتات من الطيور كبيرة العمر. أيضاً 

taste  يقلل مما   ،( للماء  الطيور  استهالك  األ2009،  الصفتيمن  امتصاص  على  وتؤثر  األخرى (،  المعادن  من  معاء 
(Watkins, 2008  Carter and Sneed, 1996;  )،    ن قلة العلف المستهلك لفروج اللحم قد يكون بسبب زيادة أكما

وقد بلغت متوسطات قيم الكبريتات    .((Chanthirasekaran, 2008  في ماء البئر   كبريتاتمحتوى المغنيزيوم ومحتوى ال
ال ، وتبين من خالل تحليل التباين أنه ال  ملغ/ل  (22.73،  18.53،  20،  20.38،  14.75على التوالي )   خمسة لآلبار 

 . %5 معنوية عند مستوى يوجد فروق معنوية فيما بينها 
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ملغ/ل تبعًا للمواصفات   200لجميع اآلبار الحد األقصى المسموح به    بريتاتمن حيث التقييم لم تتجاوز متوسطات قيم الك
حسب   الدواجن  شرب  لمياه  )  ،(Watkins, 2008)القياسية  من    (.1جدول  فروق  (Tاختبار  خالل  وتبين  يوجد  أنه   )

الك القياسية لمياه شرب   سموح بهوالحد األقصى الم  بريتاتمعنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطات قيم  في المواصفة 
( حيث Hassan et al., 2011 ؛    2010يختلف مع )خثي وآخرون،    التقييم  وهذا.  %5الدواجن عند مستوى معنوية  

  تبين عدم صالحية المياه للدواجن بسبب ارتفاع تركيز الكبريتات فيها.
  Hess and Macklin, 2019معدل نمو فروج اللحم )تسبب السمية المزمنة من النترات فقدان شهية وبالتالي ضعف في 

حتى  2009الصفتي،  ؛   العالية  التركيزات  الكبيرة  الطيور  تتحمل  قد  عام  وبشكل  المصابة  ملغ/  20(،  الطيور  ولكن  ل، 
. وقد بلغت متوسطات  ( ;Watkins, 2008  Carter and Sneed, 1996)والمجهدة قد تكون أكثر حساسية للنترات  

القيم   لآلبار  )   خمسةالنترات  التوالي  تحليل    ، ملغ/ل(  14.15،  8.03،  14.23،  1.92،  8.84على  خالل  من  وتبين 
معنوية  التباين   فروق  يوجد  )أنه  لآلبار  النترات  قيم  متوسطات  متوسطات  2،3، 1بين  بين  معنوية  فروق  توجد  لم  بينما   )

 . %5 معنوية عند مستوى  ( 3،5( و)1،4قيمها لآلبار )
به   المسموح  الحد األقصى  اآلبار  لجميع  النترات  قيم  تتجاوز متوسطات  لم  التقييم  للمواصفات    50من حيث  تبعًا  ملغ/ل 

( أنه يوجد فروق معنوية (Tاختبار  خالل  وتبين من    (.1جدول ) (،  FAO, 2018القياسية لمياه شرب الدواجن حسب )
في المواصفة القياسية لمياه شرب الدواجن عند    سموح بهقصى الم والحد األ  نتراتذات داللة إحصائية بين متوسطات قيم ال

معنوية   )م يتفق    التقييموهذا    .%  5مستوى  )2013خضر،  ع  مع  ويختلف   )Abd-El-Kader et al., 2009; 
Hassan et al., 2011 ) الحدود المسموح بها لمياه شرب الدواجن.  في دراستهم حيث تجاوزت قيم النترات 

للنتريت   بالنسبة  العمر، حيث يعتبر  ايعتبر  فأما  الصغيرة  للطيور  بالنسبة  النترات خاصة  أكثر سمية من   1لى حد كبير 
حيث تقوم الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية للطيور    ، (Carter and Sneed, 1996)  ل من النتريت سامةملغ/

السامة،   النتريت  الى  النترات  لعنصر  و بتحويل  الدم  حمل  منع  على  الطيور  دم  في  منها  الممتصة  الكبيرة  الكميات  تعمل 
يصان وتسبب نسجة الحيوية بجسم الطائر وتحدث تلك الحالة بشكل كبير في الصكسجين الهام للحفاظ على حياة األاأل

النفوق  ال2009)الصفتي،    ارتفاع نسب  النتريت لآلبار  التوالي )  خمسة(. وقد بلغت متوسطات قيم  ،  0.01،  0.07على 
أنه يوجد فروق معنوية بين متوسطات قيم النتريت لآلبار ، وتبين من خالل تحليل التباين  ملغ/ل   (0.12،  0.92،  0.08

 .%5( عند مستوى معنوية 4، 2( و)1،3معنوية بين متوسطات قيمه لآلبار )( بينما لم توجد فروق  4،5، 1،2)
التقييم لم تتجاوز متوسطات قيم ال البئر رقم )ت لجنتريمن حيث    0.1( الحد األقصى المسموح به  5ميع اآلبار باستثناء 

( أنه  (Tاختبار خالل وتبين من  (.1جدول )  (،FAO, 2018ملغ/ل تبعًا للمواصفات القياسية لمياه شرب الدواجن حسب )
( لآلبار  النتريت  قيم  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  الم  ( 4،  2يوجد  األقصى  بهوالحد  في    سموح 

في حين لم توجد فروق معنوية بين متوسطات قيم النتريت لآلبار %، 5المواصفة القياسية لمياه شرب الدواجن عند مستوى 
وهذه النتائج تختلف .  %5في المواصفة القياسية لمياه شرب الدواجن عند مستوى    سموح به( والحد األقصى الم5  ،3،  1)

التقييم مع نتائج ) خضر،جزئ النتريت في دراسته الحدود المسموح بها لمياه    2013  يًا من حيث  ( حيث لم تتجاوز قيم 
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الحد   مستوى النتريت تجاوز    حيث  ((Sayed and Omar, 2013  مع  شرب الدواجن، في حين اتفقت هذه النتائج جزئياً 
 في مصر.  بعض مزارع الدواجن بأسيوطلالمعدنية في مياه الشرب مستوى بعض الملوثات في دراسة  المسموح به

 ,Jones, 1985 ; Wu & Zhou) بتراكيز عالية في عينة الماء على تلوث جديد بالفضالت السائلة  وجود األمونيوم  يدل  
، حيث يعتبر استخدام فضالت الدواجن في تسميد االراضي الزراعية المحيطة باآلبار من أهم مصادر المركبات  (2008

مياه   الجوفية مع  المياه  الى  والتي تصل  الجراثيم،  بفعل  العضوية  المواد  تحلل  عن  الناتجة  األمونيا  وخاصة  النيتروجينية 
. وقد  وهذا ما يسبب أمراض خطيرة للطيور في مزارع الدواجن  ،للمياهتعتبر داللة على وجود تلوث جرثومي    لذلكو األمطار  

األ قيم  متوسطات  البلغت  لآلبار  )   خمسةمونيوم  التوالي  من  ملغ/ل  (0.25،  0.05،  0.11،  0.03،  0.1على  وتبين   ،
بينما وجدت فروق معنوية  (  4، 1،2،3بين متوسطات قيم األمونيوم لآلبار )يوجد فروق معنوية    ال  أنهخالل تحليل التباين  

 .%5عند مستوى معنوية  ( 5( ومتوسط قيمته للبئر)1،2،3،4فيما بين متوسطات قيم اآلبار )
ملغ/ل تبعًا للمواصفات    0.5لجميع اآلبار الحد األقصى المسموح به    مونيوممن حيث التقييم لم تتجاوز متوسطات قيم األ

( أنه يوجد فروق معنوية (Tاختبار  خالل  وتبين من    (.1جدول )   ،(FAO, 2018القياسية لمياه شرب الدواجن حسب )
في المواصفة القياسية لمياه شرب الدواجن    سموح بهذات داللة إحصائية بين متوسطات قيم األمونيوم والحد األقصى الم

من حيث ارتفاع قيم األمونيوم في    (Abd-El-Kader et al., 2009يختلف مع )التقييم  وهذا    .%5عند مستوى معنوية  
 المياه الجوفية المستخدمة للشرب في مزارع الدواجن بمحافظة الشرقية في مصر. 

من األيونات المهمة التي تدخل في عملية تنظيم السوائل داخل جسم الكائن الحي كما أن التراكيز الكبيرة الصوديوم  يعد  
  50وتؤثر تراكيز الصوديوم التي تكون أعلى من    (. (APHA, 2003لها تأثيرات سلبية على الحالة الفيسيولوجية للجسم  

أو  ملغ/ الكبريتات  مستوى  إذا كان  الطيور  صحة  على  عاليل  الميا  اً الكلوريد   Watkins, 2008)  Carter andه  في 
Sneed, 1996; .)  9.43،  4.05،  10.23،  6.53على التوالي )   لخمسةمتوسطات قيم الصوديوم لآلبار ا  وقد بلغت  ،

 .  %5معنوية عند مستوى ، وتبين من خالل تحليل التباين أنه ال يوجد فروق معنوية فيما بينها ملغ/ل ( 8.60
ملغ/ل تبعًا للمواصفات    150من حيث التقييم لم تتجاوز متوسطات قيم الصوديوم لجميع اآلبار الحد األقصى المسموح به  

حسب   الدواجن  شرب  لمياه  )  ،((Watkins, 2008القياسية  من    (.1جدول  فروق  (Tاختبار  خالل  وتبين  يوجد  أنه   )
في المواصفة القياسية لمياه شرب    سموح بهمعنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطات قيم الصوديوم والحد األقصى الم

( من حيث زيادة تركيز 2010؛ خثي وآخرون،  2013خضر،  يختلف مع )التقييم  وهذا    .% 5الدواجن عند مستوى معنوية  
 الصوديوم في مياه شرب الدواجن بما يخالف المواصفات القياسية لمياه شرب الدواجن. 

، حيث يعزز من قدرة تعقيم المياه، وزيادة استهالك  5 – 8إن الرقم الهيدروجيني المناسب لمياه شرب الدواجن يكون بين  
فإنه يؤدي الى تآكل المواسير المعدنية ويقلل   5االعالف، وتحسين صحة الجهاز الهضمي العلوي، وعندما يكون أقل من  

يقلل من شرب الطيور للماء   فإنه يقلل من كفاءة التعقيم، أيضاً   8كثر من  من شرب الطيور للماء، كما أنه عندما يكون أ
(Watkins, 2008  Carter and Sneed, 1996;   )  ، ًفضل األوساط  تالممرضة التي    جراثيميساعد في نمو ال  أيضا

على    خمسةالهيدروجيني لآلبار البلغت متوسطات قيم الرقم    وقد  .(  Harris and Van Hom, 1993)    القاعدية للنمو
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يوجد فروق  ال  أنه  ، وتبين من خالل تحليل التباين  ( 0.129 ± 7.18، 6.97، 0.048 ± 7.18،  6.95،  7.05التوالي )
( في حين وجدت فروق معنوية بين متوسطات قيمه  3،5( و) 2،4، 1بين متوسطات قيم الرقم الهيدروجيني لآلبار )معنوية  
 .%5عند مستوى معنوية  (3،4( و)1،3لآلبار )

به   المسموح  الحد األقصى  اآلبار  لجميع  الهيدروجيني  الرقم  قيم  تتجاوز متوسطات  لم  التقييم  تبعًا    7.5من حيث  ملغ/ل 
( حسب  الدواجن  شرب  لمياه  القياسية  )   (،FAO, 2018للمواصفات  من    (.1جدول  يوجد  (Tاختبار  خالل  وتبين  أنه   )

في المواصفة القياسية    سموح بهإحصائية بين متوسطات قيم الرقم الهيدروجيني والحد األقصى المفروق معنوية ذات داللة  
( من حيث ارتفاع الرقم الهيدروجيني  2013، خضر)مع  يختلف    التقييموهذا   . %5لمياه شرب الدواجن عند مستوى معنوية  

للدواجن المستخدم  الشرب  ماء  )في  مع  يتفق  بينما   ،Hassan et al., 2011  الهيدروجيني الرقم  متوسط  كان  حيث   )
 لعينات المياه المدروسة ضمن الحدود المسموح بها لمياه شرب الدواجن. 

 االستنتاجات: 
لى  إ  المعدنية والعضوية  بسبب ارتشاح الملوثات بين القيم الدنيا والعليا، وذلك    في جميع القياساتواضحة  وجود فروق    -

 . هطول األمطارالمياه الجوفية في مواسم 
تبين    بها، فقد  البارامترات المدروسة والحدود القصوى المسموحقيم  بين متوسطات    % 5عند مستوى    وجود فروق معنوية  -

المدروسة الكلية في مياه جميع اآلبار  القساوة  التوالي )   ارتفاع نسبة  (  407.5،  390،  391.5،  341.3،  371.3على 
مياه تبعًا للمواصفات الخاصة ب  حيث كانت أعلى من الحدود المسموح بها ملغ/ل ( (0.12أحدهاالنتريت في نسبة ، و ملغ/ل

 وهذا ينذر بخطر كبير على صحة الدواجن. ،  شرب الدواجن
 التوصيات: 

 .  بار المستخدمة في مزارع الدواجنيجب إجراء فحوصات دورية سنوية لمياه اآل -
العالمية  المعتمدة من قبلاستخدام أحد الطرق  يجب    - لغرض تطهير   (WHO, 2004; AWWA, 2000)  المنظمات 

 وذلك بتجميع المياه في خزانات ملحقة باآلبار قبل اطالقها لالستهالك، ومن ثم إجراء التعقيم بالمطهرات المختلفة. ،المياه
مأل الفراغ الحلقي حول الغالف بمادة الى أخفض طبقة ممكنة حاملة للمياه، كما يجب أن ي  يجب أن يمتد غالف البئر    -

 .عازلة منعا لتسرب المياه من السطح
اآلباإغال   - محكم  رق  و و   بشكل  تصحيح  دخول    تكون وأن    ،فتحات  على  حتوي أال  لتفادي  الفيضان  مستوى  من  أعلى 

 .االملوثات اليه
بد من    - اآلبار  ال  العمقزيادة عمق  قليلة  اآلبار  في  عالية  بتراكيز  تتواجد  النترات  بالنسبة    ،المستخدمة ألن أمالح  أما 

 .ى أنظمة الشرب بالحظيرةباستخدام مرشح خارجي قبل دخول المياه ال  فينصح  مثل الحديد للعكارة  وبعض الشوارد األخرى 
 . وأثار التلوث بشكل عام القساوة الكلية للمياه نسبة وكل ذلك يساهم في تخفيف

 المراجع:  
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Abstract 

In this study, the quality of the groundwater used in some poultry 

farms in the countryside of Safita in Tartous Governorate was 

evaluated. As one sample was taken for each farm at an average of 

once every two months, bringing the total number of samples tested 

(20 samples/ 5 wells) during the period from March to the end of 

December 2019. in order to determine the physical changes and 

chemical pollution that may occur in the groundwater, especially in 

rural areas due to agricultural and human activities, and the failure to 

follow bio-security measures to dispose of poultry waste and other 
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agricultural animals, which may lead to risks on health and 

environment. Some physical and chemical parameters of the studied 

groundwater wells were measured (turbidity - electrical conductivity - 

pH - total hardness- chloride - sulfate - sodium - nitrate - nitrite - 

ammonium). The results showed a marked increase in all 

measurements of the studied indicators, due to the leaching of 

chemical and organic pollutants to the groundwater in the rainy 

seasons. It was also found that all studied elements were within the 

permissible limits according to the standard specifications for 

drinking water for poultry, with the exception of the total hardness of 

water in all studied wells respectively (371.3, 341.3, 391.5, 390, 

407.5) mg/l, and the values of nitrite exceeded the permissible limits 

in the water of a well (0.12) mg/l according to the standard 

specifications for poultry drinking water. We recommend periodic 

checks of wells water used in poultry farms, and treating or replacing 

contaminated wells water.  

Key words: Physical changes, Chemical pollution, well water, 

Poultry. 

 


