Date: 5.07.2022

اليقان يف قرية دير صوان منطقة رشان
تقرير حول انذار ر
•

-

قرية دير صوان:

وتعتب قرية حدودية مع تركيا والقرية.
حوال 15كم
الشمال من مدينة رشان وتبعد عنها
تقع قرية دير صوان يف الطرف
ر
ي
ي
بحوال  3471نسمة ويسكنها نازحون من مختلف المحافظات السورية
عدد القاطني يقدر
ي
المحافظة
/Aleppoحلب

المنطقة الفرعية
المنطقة
ر
/Afrinعفرين /Sharanشان

المجتمع
/Deir Siwanدير صوان

موقع القرية اضغط هنا

• خدمات المياه واالصحاح يف المخيم
❖ خدمات مياه
-

الت التحتوي عىل ابار يتم تزويدها ضمن صهاري ج
تتغذى بعض المنازل عىل االبار الموجودة ضمن المنازل واما المنازل ي
حيث ر ئ
الغرب للقرية.
رئيس يقع بالقسم
تعت المياه من ئبب
ري
ي
ئ
ئ
البب الذي تم حفره عام  1988وكان مخصص لري االحراج فقط ولم يسمح باستثمار البب ألغراض ر
الشب لكن تم
استثماره(من قبل احد االشخاص) وتحويله لمنهل منذ حوال الشهرين ويتم بيع مياه ئ
البب كمياه رشب.
ي

1|Page

-

الصح
❖ خدمات الرصف
ي
باف المنازل واغلبها قديم
ان جزء الرصف
ي
الصح مشكوف ويمر ضمن القرية باإلضافة ال وجود جور الفنية يف ي
ويرشح وقسم منها فائض ويحتاج تنظيف وهذا كما موضح بالصور

خط صرف صحي

-

حوال  150مب عن
الغرب من القرية ويبعد
الصح لجزء من القرية يقع يف الطرف
باالضافة ال أنه مصب الرصف
ي
ري
ي
ئ
البب.
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❖ النفايات الصلبة
-

ر
الحشات واالمراض الجلدية.
يتم تجميع النفايات الصلبة ضمن أماكن واقعة يف القرية مما يؤدي ال انتشار

اليقان.
• االنذار بحاالت ر
حوال 18حالة خالل
الطت بوجود حاالت يرقان حيث بلغ عدد حاالت
ي
تم ابالغ فريق المياه واالصحاح من قبل الفريق ر ي
يوم واحد بعد ان كان  9حاالت فقط ،وعليه قام فريق المياه واالصحاح بوحدة تنسيق الدعم يف المنطقة باخد عينة لمياه
ئ
كمايىل:
البب وعينة عشوائية من احد الخزانات يف مبل ألحد المصابي وكانت النتائج
ي
تقرير نوعية مياه ر
(بي) Water Quality Report
الفييائية للمياه Physical Test
الخواص ر
التحليل Test

الحد المسموح به Standard

عديم اللون Colorless
اللون Color
عديم الرائحة Odorless
الرائحة Odor
6.5 - 8.5
الهيدروجيت pH
الرقم
ي
C°
حرارة المياه Temperature
5 NTU
العكارة Turbidity
1200 ppm
األمالح الكلية المنحلة TDS
1500 µs/cm
الناقلية الكهربائية Conductivity
الجرثوم للمياه Bacteriological Test
التحليل
ي
الواحدة Unite
التحليل Test
المتبق FRC
الكلور الحر
ي
تعداد الكولونيات Coliforms Total

مستعمرة 100/مل Cfu/100 ml

تعداد األشبشيا كوالي )°C 44 ( E.coli

مستعمرة 100/مل Cfu/100 ml
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PPM

النتيجة The Result

Colorless
Odorless
8.3
21.5
2
1150
1315
النتيجة The Result

0
3
7

الجرثوم للعينات Sample Culture Photos
صور الزرع
ي
at 37 C°

at 44 C°

مالحظات Notes

يوجد نمو

ر
الكيميائ للمياه Chemical Test
التحليل
ي
التحليل Test

الحد المسموح به Standard PPM

النتيجة The Result PPM

 3النباتNitrate-NO

50

 2النبيتNitrite-NO

0.2

األمونيا Ammonia-NH3

0.5

43
0.01
0.8

النتيجة اإلجمالية Test Result
التحليل Test

ئ
ياب للمياه Physical Test Result of
نتيجة التحليل الفب ي
ئ
الكيمياب للمياه Chemical Test Result of
نتيجة التحليل
ي
الجرثوم للمياه Biological Test Result of
نتيجة التحليل
ي

النتيجة Result The
صالح ر
للشب Safe To Drink
غي صالح ر
للشب Not Safe to Drink
ر
غي صالح ر
للشب Not Safe to Drink
ر

المصابي) Water Quality Report
تقرير نوعية مياه (خزان ميل احد
ر
الفييائية للمياه Physical Test
الخواص ر
الحد المسموح به Standard
التحليل Test
عديم اللون Colorless
اللون Color
عديم الرائحة Odorless
الرائحة Odor
6.5 - 8.5
الهيدروجيت pH
الرقم
ي
C°
حرارة المياه Temperature
5 NTU
العكارة Turbidity
1200 ppm
األمالح الكلية المنحلة TDS
1500 µs/cm
الناقلية الكهربائية Conductivity
الجرثوم للمياه Bacteriological Test
التحليل
ي
الواحدة Unite
التحليل Test
PPM

المتبق FRC
الكلور الحر
ي
تعداد الكولونيات Coliforms Total

مستعمرة 100/مل Cfu/100 ml

تعداد األشبشيا كوالي )°C 44 ( E.Coli

مستعمرة 100/مل Cfu/100 ml

النتيجة The Result

Colorless
Odorless
8.1
19.5
0
1050
1210
النتيجة The Result

0
2
3

الجرثوم للعينات Sample Culture Photos
صور الزرع
ي
at 44 C°
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at 37 C°

مالحظات Notes

التحليل Test

ر
الكيميائ للمياه Chemical Test
التحليل
ي
الحد المسموح به Standard PPM

 3النباتNitrate-NO

50

 2النبيتNitrite-NO

0.2

األمونيا Ammonia-NH3

0.5

النتيجة اإلجمالية Test Result
التحليل Test

ئ
ياب للمياه Physical Test Result of
نتيجة التحليل الفب ي
ئ
الكيمياب للمياه Chemical Test Result of
نتيجة التحليل
ي
الجرثوم للمياه Biological Test Result of
نتيجة التحليل
ي

النتيجة The Result PPM

48
0.01
0.56
النتيجة Result The
صالح ر
للشب Safe To Drink
غي صالح ر
للشب Not Safe to Drink
ر
غي صالح ر
للشب Not Safe to Drink
ر

• نتائج واسباب
صح ال
الت تم أخدها ان المياه ملوثة كيميائيا بسبب ارتفاع االمونيا (نتيجة تشب مياه رصف
ي
تبي النتائج لعينات ي
مصدر مياه ر
الشب) وباالضافة ال تلوث مياه جرثوميا.

• مق ريحات & حلول للمشكلة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تجهب ئبب لمياه ر
الشب لتغذية القرية بالكامل .
تأمي وتقديم جرارا نظافة مع حاويات للقمامة .
ر
الحشية والضبابية بشكل دوري.
بخ المبيدات
توزي ع ناموسيات عىل العوائل بسبب انتشار حاالت للشمانيا.
الغرب للقرية.
الصح او عىل األقل ابعاده لطرف غب الطرف
تغيب مصب الرصف
ي
ري
تنفيذ ر
صح مغىط لكل القرية لحل المشكلة جذريا.
مشوع رصف
ي
مشوع تمديد شبكة مياه ر
تنفيذ ر
الشب يف القرية.
ترحيل القمامة المباكمة منذ  3شهور يف القرية.
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