
ب صيانة آبار مياه ال�ش

فحص الب�ئ  

الصيانة الروتينية للب�ئ 

البيئة المحيطة

إختبار المياه

ب الخاصة بك و صحتك. هنا نصائح حول كيفية صيانة الب�ئ الخاص بك من خالل  صيانة الب�ئ الخاص بك والمنطقة المحيطة به مهم لحماية مياه ال�ش
عمليات فحص، إختبار، ومعالجة منتظمة.

فوهة الب�ئ و غطاء الب�ئ 
ي السنة. فحص غالف 

( عدة مرات �ف فحص فوهة الب�ئ )جزء الب�ئ الموجود فوق األرض( وغطاء الب�ئ )الجزء الذي يغطي فوهة الب�ئ
ة من الدخول  ات، و الحيوانات الصغ�ي فوهة الب�ئ والغطاء والتأكد من خلوِه من أي شقوق أو فجوات. الغطاء يمنع األمطار، الح�ش

 . إىل الب�ئ
ي 

و�ف ي منطقتك، قم بزيارة الموقع اإللك�ت
 إذا وجدت أي مشاكل، إتصل بحّفار آبار مجاز. إليجاد حّفار آبار مجاز �ف

.)Directory of Registered Constructors( ”ف المجازين Michigan.gov/WaterWellConstruction وإخ�ت ”دليل البنائ�ي

ك. ي من الممكن أن تؤثر عىل ب�ئ أنظر حول الب�ئ الخاص بك لرؤية ما إذا كان هناك أشياء أو مواد بالقرب ال�ت

ي ذلك إختبار المياه و الفحص. إجراء الصيانة الروتينة سوف يبقيك عىل علم حول 
ك، بما �ف الصيانة المنتظمة موىص بها لب�ئ

ب الخاصة بك ومن المحتمل تحديد المشاكل.  نوعية مياه ال�ش

يا القولونية )Coliform Bacteria( عند تركيب  ب الخاصة بهم للتأكد من عدم وجود البكت�ي ي ميشيغان القيام بإختبار مياه ال�ش
عىل أصحاب المنازل �ف

ي 
ك، أو الحظت تغ�ي �ف ك، تم إجراء تصليحات عىل ب�ئ  بالقرب من ب�ئ

ً
ب الخاصة بك إذا حصل فياضانا . قم باألخذ بنظر اإلعتبار إجراء إختبار مياه ال�ش الب�ئ

ي والية ميشيغان )MDHHS(  توىصي بإجراء إختبار:
ية �ف طعم، لون، أو رائحة المياه. إن إدارة الصحة والخدمات الب�ش

نظام الب�ئ 
، المضخة، صهريــــج التخزين، 	  اطلب من حّفار مجاز أن يفحص نظام الب�ئ كل 10 سنوات أو عند الحاجة. و سوف يتضمن الفحص حالة الب�ئ

 . األنابيب، والصناب�ي

ال تقم بتخزين، إستخدام، أو رمي أي مواد مؤذية كالطالء، األسمدة، 	 
ي حال كنت 

. �ف المبيدات، وزيت المحرك بالقرب من فوهة الب�ئ
تستخدم أسمدة للحديقة، إتبع إرشادات اإلستعمال. ال تقوم بزيادة 

. اإلستعمال حول فوهة الب�ئ
 فوق سطح 	 

ً
حافظ عىل الجزء األعىل من فوهة الب�ئ 12 بوصة

ي إبقاء 
األرض. إجعل إنحدار األرض بعيدًا عن الب�ئ للمساعدة �ف

 . المياه بعيدة من التجمع بالقرب من فوهة الب�ئ
 	. ات أو األشجار بالقرب من الب�ئ ال تقوم بزراعة الشج�ي

 تأكد من أنك تستطيع الوصول بسهولة اىل فوهة الب�ئ إلجراء 	 
فة أو سطح فوق  الصيانة و/أو تبديل المضخة. ال تقوم أبدًا ببناء �ش
. األبنية يجب أن تكون عىل بعد 3 أقدام عىل األقل من  فوهة الب�ئ

. فوهة الب�ئ
أبقاء بيوت الكالب أو منطقة حجز الحيوانات عىل بعد 50 قدًما عىل 	 

األقل من الب�ئ الخاص بك.
لك نظام للرصف الصحي فمن المهم إجراء الصيانة 	  ف ي حال كان لم�ف
�ف

له. الصيانة الرديئة من الممكن أن تؤدي إىل وصول التلوث إىل مياه 
ب الخاصة بك. ال�ش

يت	  ات، والن�ت يا المعوية، أمالح الن�ت يا القولونية )Coliform Bacteria(، البكت�ي كل سنة للتأكد من عدم وجود البكت�ي
يا الزرنيخ، النحاس، والرصاص 	  كل ثالثة اىل خمس سنوات للتأكد من عدم وجود بكت�ي
ب الخاصة بك.  من الممكن 	   أخرى يجب أن تقوم فيها بإختبار مياه ال�ش

ً
تأكد من مكتب الصحة المحىلي الخاص بك لرؤية ما إذا كان هناك أوقاتا

ي هذه المنطقة.
أن يوصوا بإختبارات أخرى إستناًدا اىل حالة المياه �ف

http://Michigan.gov/WaterWellConstruction


معالجة المياه
ي 

ية �ف ك أو تركيب نظام ترشيح. إتصل بمكتب الصحة المحىلي الخاص بك أو إدارة الصحة والخدمات الب�ش ممكن أن تضم معالجة المياه تعقيم ب�ئ
ميشيغان لمناقشة أفضل خيار قبل البدء بالعالج. 

ي حال هناك حاجة لمعالجة المياه، تأكد من فحص المياه للتلوث 	 
�ف

المث�ي للقلق قبل وبعد العالج. هذا سوف يعلمك عما إذا كان 
العالج يعمل بالطريقة الصحيحة. 

وري، إتصل بحّفار آبار مجاز ليعقم 	  ي حال كان التعقيم �ف
 �ف

الب�ئ جيدًا.

إختار نظام ترشيح مياه مجاز من قبل مؤسسة التقيم الوطنية 	 
العالمية NSF International )NSF.org( لتخفيض أو إزالة 

ك.  التلوث من ب�ئ

 إتبع الفحص الموىص به والصيانة الروتينة لنظام المعالجة 	 
الخاص بك.

توثيق الب�ئ

للمزيد من المعلومات

 Wellogic ال يمكنك إيجاد سجل الب�ئ الخاص بك؟ إذهب اىل

سوف  تحصل عىل نسخة من سجل مياه الب�ئ الخاص بك بعد أن يتم تركيب الب�ئ من قبل حّفار مجاز. هذا السجل سوف 
يحتوي عىل معلومات مهمة، مثل:

نت إسمه Wellogic. بإمكانك إيجاد سجل الب�ئ الخاص بك  ي ميشيغان )EAGLE( لديها نظام سجالت اآلبار عىل اإلن�ت
ى والطاقة �ف ات الك�ب إدارة البيئة والبح�ي

 .Secure1.State.Mi.Us/Wellogic/Login.aspx ي
و�ف ي عام 2000 أو بعد ذلك. قم بزيارة الموقع اإللك�ت

�ف ي حال تم إنشاء الب�ئ
�ف

 عن سجالت اآلبار عىل Deq.State.Mi.Us/Well-Logs/ إذا 
ً
إذا تم إنشاء الب�ئ الخاص بك قبل عام 2000، فبإمكانك البحث عن النسخ الممسوحة ضوئيا

ر 
ّ
ك، فك ي حال ال يوجد سجل لتاريــــخ إنشاء ب�ئ

ك، أو تحتاج مساعدة إليجاد سجلك، إتصل بمكتب الصحة المحىلي الخاص بك. �ف لم تستطيع إيجاد سجل ب�ئ
ي الحصول عىل فحص. 

�ف

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

�ف
Michigan.gov/DrinkingWater

Michigan.gov/WaterWellConstruction

ية الخدمات المخت�ب
Michigan.gov/EGLELab

ي ميشيغان
قائمة إدارات الصحة المحلية �ف

Malph.org/Resources/Directory

موقع الب�ئ	 

عمق الب�ئ	 

معدل الضخ	 

معلومات عن ضخ و ضغط الخزان	 

طريقة الحفر	 

تأريــــخ اإلنتهاء 	 

)MDHHS( ي والية ميشيغان
إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية �ف

844-934-1315

أداء الب�ئ 
( من الممكن أن ينخفض مع الزمن لعدة أسباب. إعمل مع حّفار آبار مجاز   حصيلة الب�ئ

ً
المعدل الذي يضخ فيه الب�ئ المياه الجوفية )المسىم أيضا

 : إليجاد و تصليح المشكلة. من األسباب الممكنة إلنخفاض حصيلة الب�ئ

ي الب�ئ 	 
تراكم الت�بات المعدنية �ف

يا 	  تراكم الكائنات المجهرية كالبكت�ي
سحب الرمال اىل الب�ئ ع�ب مضخة الب�ئ 	 

تآكل حاجب أو غالف الب�ئ          	 
أجزاء من نظام الب�ئ ال تعمل بشكٍل صحيح 	 

ي مفتاح الضغط والضخ( 
)فشل �ف  

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

األصل القومي أو اللون أو الطول أو الوزن أو الحالة الزواجية أو المعلومات الوراثية أو الجنس أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسية 
أو التعب�ي أو المعتقدات السياسية أو اإلعاقة

http://secure1.state.mi.us/wellogic/Login.aspx
http://www.deq.state.mi.us/well-logs/
http://www.deq.state.mi.us/well-logs/
https://www.michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3313_3675---,00.html
https://www.michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3313_3675_3694---,00.html
https://www.michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3307_4131---,00.html
https://www.malph.org/resources/directory

