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يت؟  ات و الن�ت ما هو الن�ت
ي مياه 

ات �ف ة من الن�ت ف أو من صنع اإلنسان. الكميات الكب�ي ي البيئة، سواء كانا طبيعي�ي
ف �ف وج�ي يت )NO2( هما أشكال من الن�ت ات )NO3( و الن�ت الن�ت

ي جسم اإلنسان. 
يت �ف ات يمكن أن تتحول اىل ن�ت ة لصحة الشخص ألن الن�ت ب يمكن أن تكون م�ف ال�ش

يت؟  ات و الن�ت ي قد يسببها الن�ت
ما هي المشاكل الصحية ال�ت

يت قد يسبب حالة إسمها ميتهيموغلوبينية الدم. هذه الحالة تؤثر عىل قدرة الدم عىل حمل األوكسيجن.  ات و/أو الن�ت ة من الن�ت إبتالع كميات كب�ي
، مثل 

ً
ع دون عمر الستة أشهر و النساء الحوامل هم أك�ث عرضة لخطر اإلصابة بهذه الحالة. يمكن أن تحدث هذه الحالة آلخرين أيضا الُرضَّ

ي حال كان لديك مخاوف حول 
ي حموضة المعدة. من المهم التحدث مع طبيبك أو طبيب طفلك �ف

الذين لديهم حاالت وراثية أو إنخفاض �ف
ميتهيموغلوبينية الدم. 

النساء الحوامل و الرضع
ن بكميات عالية من  ة الحمل، تتغ�ي قدرة الدم عىل نقل األوكسيجن. عندما تق�ت أثناء ف�ت

ات، تزداد فرص إصابة المرأة الحامل بهذه الحالة.   الن�ت

ميتهيموغلوبينية الدم عادًة ما تسىم متالزمة الطفل األزرق عند الرضع الذين تقل أعمارهم 
عن ستة أشهر. يمكن للرضع أن يصابوا بهذه الحالة عند إعطائهم مياه أو حليب األطفال 
ي معدتهم، 

ات. لدى الرضع حامض أقل �ف ة من الن�ت المصنوع من مياه تحتوي كميات كب�ي
ي 

يت �ف يت. وجود الكث�ي من الن�ت ات اىل ن�ت ي تحّول الن�ت يا و ال�ت مما يؤدي إىل مزيد من البكت�ي
. هذا يؤدي اىل تحّول الجلد حول  ف الجسم يمكن أن يؤثر عىل قدرة الدم عىل نقل األوكسيج�ي

ف و الفم اىل لون أزرق. يمكن أن تسبب ميتهيموغلوبينية الدم الوفاة إذا لم يتم عالجها.  الع�ي
توقف إستخدام الماء عىل الفور و إتصل بطبيب طفلك إذا الحظت هذه األعراض.   

ات اىل مياه الب�ئ الخاصة بك؟  كيف تصل الن�ت
ا سطحًيا، أنابيب  ً ي حال كانت لديك ب�ئ

ات اىل مياهك �ف ب. من المرجح أن تدخل الن�ت ات اىل األرض يمكن أن تصل اىل مياه ال�ش عندما تت�ب الن�ت
 ما 

ً
ب غالبا ي مياه ال�ش

ات الموجود �ف ي تحت األرض، أو بالقرب من آبار غ�ي موصولة أو مهجورة. الن�ت الب�ئ وتغليفه تالف، الب�ئ ليس ضمن حاجز طي�ف
تكون من:  

خزانات ال�ف الصحي السيئة، حقول ال�ف و اآلبار الجافة الرديئة 	 المخلفات الحيوانية                    	 األسمدة	 

ب ي مياه ال�ش
يت �ف ات و الن�ت  الن�ت

 لمالكي آبار المياه



التوصيات

 للمزيد من المعلومات

ي مياه الب�ئ الخاص بك؟ 
يت �ف ات أو ن�ت كيف يمكنك معرفة ما إذا ما كان هناك ن�ت

يت كل سنة.   ات و الن�ت ي والية ميشيغان أن تقوم بإختبار مياهك للن�ت
ية �ف توصي إدارة الصحة و الخدمات الب�ش

ب، الطبخ، اإلستحمام، و جميع  يت، أو كالهما أد�ف من أعىل مستوى للتلوث )MCLs(، فيمكنك إستخدام المياه لل�ش ات، الن�ت إذا كانت نتائج الن�ت
األنشطة األخرى المتعلقة بالمياه.  

يت, أو كالهما أعىل من أعىل مستوى للتلوث )MCLs(، فتحدث اىل إدارة الصحة المحلية الخاص بك لتحديد و إصالح  ات، الن�ت إذا كانت نتائج الن�ت
المشكلة.  

ب 	  ي زجاجات لل�ش
إىل أن يتم إصالح المشكلة، إستخدم مصدرًا اخر للمياه مثل المياه المعبأة �ف

يت عن طريق غليان الماء.  ات أو الن�ت والطبخ وتحض�ي حليب األطفال. ال يمكنك إزالة الن�ت
. ي

ي الماء المتب�ت
يت �ف ات و الن�ت يد من مستوى الن�ت ف الغليان س�ي

. هذه األنظمة تتطلب 	  ، أو بالتقط�ي ي
، التبادل األيو�ف كيب نظام ترشيح بالتناضح العكسي قم ب�ت

صيانة منتظمة و إختبارات للتأكد من أنها تعمل بشكٍل صحيح . إذا لم يتم تركيب، تشغيل، أو صيانة هذا النظام بشكٍل صحيح، فيمكن أن 
.) شيح )الفل�ت يت المرور من خالل نظام ال�ت ات و الن�ت يسمح للن�ت

ًا جديدًا. 	  قم بحفر ب�ئ

ى والطاقة  ات الك�ب إدارة البيئة والبح�ي
)EAGLE( ي ميشيغان

�ف
Michigan.gov/DrinkingWater

Michigan.gov/WaterWellConstruction

خدمات المخت�ب

)Certifications( ”و إخ�ت “شهادات michigan.gov/EGLElab

ي ميشيغان
قائمة إدارات الصحة المحلية �ف

Malph.org/Resources/Directory

ي مياهك. ليس لديهما طعم أو لون أو رائحة. توصي إدارة الصحة و 
يت هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانا موجودان �ف ات و الن�ت إختبار الن�ت

ب  ية ميشيغان )MDHHS( أن تقوم بإختبار مياهك كل سنة. إتصل بإدارة الصحة المحلية الخاصة بك أو بمخت�ب مجاز لمياه ال�ش الخدمات الب�ش
للحصول عىل عّدة إختبار. لمعرفة المزيد حول توفر عدة اإلختبار، التكلفة، والتعليمات، أنظر اىل قسم “للمزيد من المعلومات” أدناه. 

وصف النتيجة مثال عن النتيجة 

)ND( ء ي
ي عّينة المياه الخاصة بك عند أو أعىل لم يتم الكشف عن �ش

يت �ف ات/ ن�ت ، عىل ن�ت لم يكشف أو يع�ث المخت�ب
ي يمكن اإلبالغ عنها بصورة موثوقة. من الكمية ال�ت

ي عّينة المياه رقم 
يت �ف ات/ن�ت إذا كانت نتيجة اإلختبار مدرجة كرقم، فقد ع�ث المخت�ب عىل ن�ت

الخاصة بك. 

ف ضد أي فرد أو مجموعة عىل أساس العرق أو الدين، العمر أو  ي ميشيغان )MDHHS( ال تم�ي
إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية �ف

 ، ، الهوية أو التعب�ي الجنسي ، اللون، الطول، الوزن، الحالة الزوجية، المعلومات ألجينية، الجنس، الميل الجنسي األصل القومي
المعتقدات السياسية أو اإلعاقة.

ية  إدارة الصحة و الخدمات الب�ش
844-934-1315

يت. إذا كانت نتائج  )mg/L( للن�ت ات و 1.0 ميليغرام لكل ل�ت يبلغ الحد األقىص لمستوى الملوثات، أو MCL، 10 ميليغرام لكل ل�ت )mg/L( للن�ت
يت المذكور أعاله، إتبع التوصيات الواردة أدناه.  ات أو الن�ت إختبارك أعىل من الحد األقىص لمستوى الملوثات )MCL( للن�ت

 .)ppm( ي المليون
يمكن أن تعطي تقارير المخت�ب وحدات القياس ملغم/ل�ت )mg/L( أو أجزاء لكل مليون )ppm(. ملغم/ل�ت )mg/L( هي نفسها جزء �ف

فيما يىلي أدناه مثااًل لنتائج المخت�ب و وصف لما تعنيه نتائج اإلختبار.

ي نتائج إختبار المياه الخاصة بك؟
ماذا تع�ف

http://www.michigan.gov/drinkingwater
http://www.Michigan.gov/WaterWellConstruction
http://www.michigan.gov/eglelab
http://www.malph.org/resources/directory

