
                       rd  BIO 3 والمياه علم االحياء المجهرية في التربة                                                   
Soil and aquatic Microbiology                                                 

 1 

  Aquatic Microbiologyاألحياء المجهرية المائية 

يختص عمـ األحياء المجيرية المائية بدراسة األحياء الدقيقة ) بكتريا ، فطريات ، طحالب ،        

إبتدائيات وفيروسات ( التي تنتشر وتتواجد في البيئات المائية البحرية والبحيرات المالحة والعذبة وكذلؾ 

لعذبة الجوية والسطحية والجوفية مف حيث أشكاليا وأنواعيا ووظائفيا وطرؽ تكاثرىا التجمعات المائية ا

 والعوامؿ البيئية المؤثرة عمييا والعالقات السائدة بيف تمؾ المجاميع . 

 دورة الماء : 

تتضمف دورة الماء التحوالت التي تجري عمى صور الماء في الطبيعة فالماء يتواجد في اليواء        

عادة يمثؿ الرطوبة الجوية وىذا البخار السحب والضباب وغير مرئي ي عمى شكؿ بخار مرئي وىو الجو 

يتكوف بفعؿ التبخر الذي يحصؿ مف المسطحات المائية ) محيطات وبحار و بحيرات وأنيار وجداوؿ ( 

د تكاثؼ ومف النباتات وسطح التربة ومف أجساـ الحيوانات ومف الثموج المتراكمة عمى سطح األرض وعن

كالندى األبخرة الجوية فانيا سوؼ تتساقط عمى شكؿ أمطار أو ثموج أو برد أو اشكاؿ أخرى مف التساقط 

تساقط ىذه المياه فانيا سوؼ ترسب معيا أعداد كبيرة جدًا مف الميكروبات العالقة في اليواء مثاًل ، أثناء 

سطحات تتجمع فييا أعداد كبيرة مف الجوي لتسقط عمى سطح األرض ثـ لتشكؿ مسطحات مائية ىذه الم

عف طريؽ تموثيا بالميكروبات الموجودة في التربة والمخمفات الحيوانية الميكروبات وبطرؽ عدة منيا 

وغيرىا مف مصادر التموث ويعد التموث البرازي واحد مف أخطر مصادر التموث خصوصًا بالنسبة والنباتية 

 لمياه الشرب . 

ذي يصؿ الى سطح األرض ينزؿ الى أعماؽ التربة بفعؿ عممية الرشح ومف جزء مف الماء ال        

مصادر عدة ، كما أف رشح المياه يمكف أف يحدث مف البحار والبحيرات واألنيار والتجمعات المائية 

األخرى كخزانات المياه عادة يكوف الماء الراشح داخؿ التربة ذو محتوى أقؿ مف الميكروبات بسبب أف 

بة وخصوصًا دقائؽ الطيف تمسؾ كميات ىائمة مف الميكروبات وبالتالي تنخض أعداد دقائؽ التر 

نتشار الميكروبات النازلة مع الماء الراشح الى أعماؽ التربة . تمعب دورة المياه  دورًا كبيرًا في إنتقاؿ وا 

 الميكروبات ضمف البيئة المائية .
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 تصنيؼ األحياء المجيرية المائية : 

 أف تصنؼ الى :يمكف         

 . Autochthonousاألحياء المجيرية األصمية  -1

 . Allochthonous   األحياء المجيرية الدخيمة -2

 صنؼ تجمعات األحياء المجيرية المائية الى ثالث أصناؼ رئيسة ىي :  J.Jonesالعالـ 

 . Planktonوأطمؽ عمييا إسـ اليائمات األحياء التي تطفو فوؽ سطح الماء  -1

 .  Haptobenthosوأطمؽ عمييا تسمية األحياء التي تنمو فوؽ السطوح الصمبة المغمورة في الماء  -2

 . Herpobenthosاألحياء التي تنمو في الترسبات الطينية أو عمييا وأطمؽ عمييا تسمية  -3

 

 الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمبيئة المائية وتأثيرها في األحياء المجهرية :اوال:

وفي تنوعيا تؤثر الخصائص الفيزيائية والكيميائية لممبيئة المائية في كثافة الحياء المجيرية            

 ونشاطيا وتشتمؿ تمؾ الخصائص :

 :  Lightالضوء  -1

تعد المنتجات ) الطحالب والنباتات ( الحمقة األساسية في السالسؿ والشبكات الغذائية . تمثؿ            

. يتأثرنمو الطحالب وقدرتيا عمى البناء الضوئي األكبر مف المنتجات في البيئة المائية الطحالب الجزء 

وبصورة  بعامؿ الضوء ) كمية الضوء ( ) كثافة أو شدة اإلضاءة ( والطوؿ الموجي لمضوء ) لوف الضوء (

، ف الماء عامة ينخفض وجود الطحالب في الضوء الخافت ويقتصر في ىذه الحالة عمى الطبقات العميا م

يتأثر بعدة عوامؿ منيا كثافة أو شدة اإلضاءة وزاوية سقوط  Photic zoneإف عمؽ الطبقة المضيئة 

األشعة الضوئية وعكورة الماء والفصؿ وعوامؿ أخرى عديدة . تستطيع بعض األطواؿ الموجية الوصوؿ الى 

تي تقـو بيا الطحالب تكوف ـ تحت سطح الماء ، لذلؾ فاف عممية البناء الضوئي ال 125أعماؽ تبمغ 
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( سوؼ محصوؤة ضمف ىذا العمؽ وال تتعداه لذلؾ فاف األحياء التي تعتمد عمى األوكسجيف ) اليوائية 

 تعتمد عمى األوكسجيف المذاب في الماء فقط وبالمقابؿ سوؼ تكثر األحياء الالىوائية اإلختيارية واإلجبارية 

 

 :  Temperatureالحرارة  -2

يتميز الماء بحرارة نوعية عالية وىذا يعني أف إرتفاع درجات حرارة الماء يتطمب إمتصاص              

لذلؾ كميات كبيرة مف الحرارة بالمقابؿ فاف إنخفاض درجة حرارة الماء يتطمب فقداف كيات كبيرة مف الحرارة 

التغيرات الحرارية في  فاف حد التغيرات الحرارية التي تحدث في البيئة المائية تكوف أقؿ وأبطء مف حدة

وىذه الصفة ترجع   ºـ 3.99إف أقصى كثافة لمماء العذب تكوف عند درجة حرارة اليواء أو في اليابسة . 

الى اآلصرة الييدروجينية التي يمتمكيا الماء فعمى الرغـ مف ضعؼ ىذه اآلصرة الكيميائية إال أنيا ذات 

ذو خصائص مميزة عف بقية المركبات الكيميائية األخرى أىمية كبيرة جدًا جعمت مف الماء مركب كيميائي 

. تستطيع األسماؾ والعديد مف الكائنات الحية األخرى البقاء عمى قيد الحياة بفضؿ ىذه الخاصية ففي حالة 

فاف الطبقات العميا فقط ىي التي تعرض البحيرات والبرؾ واألنيار الى إنخفاض شديد في درجات الحرارة 

األسفؿ مما  سوؼ يغطس الى ºـ 3.99 حرارة إلف الماء عند وصولو الى درجةجماد سوؼ تتعرض لإلن

وبذلؾ يتـ حماية الكائنات المائية ومنيا  ºـ 3.99يحافظ عمى درجة حرارة الطبقات السفمى لمبحيرات عند 

في  األسماؾ مف خطر الموت إنجمادًا . التغيرات الفصمية في درجات الحرارة ينتج عنيا تغيرات واضحة

النشاط الميكروبي ، ففي الشتاء ومع إنخفاض درجات الحرارة فاف جميع التفاعالت تتباطأ ويطوؿ زمف 

التي تعيش في بيئة مائية ليست بيئتيا األصمية وىذا يحصؿ عادة وخصوصًا بالنسبة لمبكتريا التكاثر 

 ياه المالحة . لمبكتريا واألحياء المجيرية األخرى التي تنتقؿ مف المياه العذبة الى الم

البكتريا المحبة لمبرودة توجد عادة في البيئات المائية العميقة أما البكتريا المحبة لمحرارة المعتدلة          

فتكثر في المياه الداخمية الدافئة في حيف أف البكتريا المحبة لمحرارة المرتفعة فاف تواجدىا يكوف في الينابيع 

 الحارة فقط .
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 :  Hydrostatic Pressureروستاتيكي الضغط الهايد -3

يعتبر الضغط الناتج عف عمود الماء ) الضغط الييدروستاتيكي ( عاماًل بيئيًا ميمًا يؤثر في وجود          

. يزداد الضغط الييدروستاتيكي مع زيادة العمؽ األحياء المجيرية ونموىا في البيئة البحرية بشكؿ خاص 

تار عمؽ تحت سطح الماء لذلؾ فاف الضغط الييدروستاتيكي عمى ضغط جوي لكؿ عشرة أم 1بمعدؿ 

 جو وىكذا. 6ـ يبمغ  51جو وعمى عمؽ  2ـ يبمغ  11عمؽ 

 الضغط الييدروستاتيكي = الضغط الجوي + ضغط عمود الماء . 

ماء   pHمما ينعكس عمى  CO2يؤثر الضغط الييدروستاتيكي في ذوباف الغازات وبشكؿ خاص غاز 

. يطمؽ عمى األحياء المجيرية التي تكيفت لمعيش في  CO2ماء البحر بزيادة ذوباف  pHفض البحر إذ ينخ

ضغوط ىيدروستاتيكية مرتفعة والتي التستطيع النمو والتكاثر في الضغط الجوي اإلعتيادي باألحياء المحبة 

 1111عمى حيث تستطيع النمو والتكاثر فقط في أعماؽ تزيد  Barophilic Microorganismsلألعماؽ 

ضغط جوي ، أما األحياء المجيرية التي تستطيع  111متر أي عندما يزيد الضغط الييدروستاتيكي عمى  

وي اإلعتيادي باإلضافة الى قدرتيا عمى النمو تحت ضغوط ىيدروستاتيكية عالية النمو في الضغط الج

، في حيف أف  Barotolerant Microorganismsفيطمؽ عمييا األحياء المجيرية المتحممة لألعماؽ 

ضغط جوي فيطمؽ عمييا األحياء الكارىة  21األحياء المجيرية التي التستطيع النمو في ضغط يزيد عف 

إذ تعتبر حساسة جدًا لمضغط المرتفع وتشمؿ  Barophobic Microorganismsلألعماؽ لألعماؽ 

التي تستوطف المناطؽ السطحية لمبحار  معظـ بكتريا المياه العذبة والبكتريا والفطريات البحرية السطحية )

 .والمحيطات ( 

 

 :  Turbidityالعكارة  -4

تؤثر عكارة الماء في  العكارة تعبير يستخدـ لمتعبير عف كمية المواد الصمبة العالقة في الماء .          

ؿ فييا عممية كمية الضوء النافذ والممتص والمنعكس وىذا يؤثر بدوره في عمؽ الطبقة المضيئة التي تحص

 تناشأ العكارة عف  ،مما يؤثر في توزيع األحياء المجيرية كمًا ونوعًا البناءالضوئي 
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جزيئات مف المواد المعدنية ) رماؿ ، أطياف ، ومواد معدنية أخرى ( والتي مصدرىا سطح األرض  -1

 والمنتقمة الى الماء .

 ليميسيميموز والمواد الكاتينية .المواد العضوية وتشمؿ بالدرجة األساسية السميموز وا -2

األحياء المجيرية واليائمات النباتية والحيوانية صغيرة الحجـ والطافية في الماء . إف جزيئات المواد  -3

تمتصؽ بيا األحياء العالقة في الماء سواء كانت عضوية أو غير عضوية تعتبر مواد أو أسطح ساندة 

   جيرية وخصوصًا البكتريا مف التأثير الضار لمضوء. المجيرية ، كما أنيا تحمي األحياء الم

 

5- pH : المياه 

تنمو فيو األحياء المجيرية في  pHأقؿ  pH 7.2ويعد  8.5 – 7.5مياه البحر بيف  pHيتراوح          

في البحيرات واألنيار  pHماء البحر ، بينما تستطيع األحياء المجيرية العيش في مدى واسع مف الػ 

وىذا ينعكس  11 -7المياه في البحيرات جيدة التغذية يتراوح بيف  pHعمى الظروؼ المحمية إف  إعتماداً 

  عمى نمواألحياء المجيرية ويظير عمى شكؿ إختالفات مورفولوجية  و فسيولوجية .

 

 :  Salinityالمموحة   -6

سائدة في تمؾ البيئة . تختمؼ الى مدى بعيد في نوع التجمعات الميكروبية التؤثر مموحة المياه           

التجمعات المائية في شدة مموحة مياىيا فيي عادة تكوف قميمة المموحة في األنيار وبحيرات المياه العذبة 

في حيف تكوف عالية المموحة في البحار وقد تصؿ الى حد التشبع في بعض البحيرات المالحة . تعرؼ 

 Halophobicبة ) قميمة المموحة ( باألحياء الكارىة لممموحة األحياء المجيرية التي تعيش في المياه العذ

Microorganisms  أما األحياء 1إذ التستطيع تمؾ األحياء النمو إذا زاد التركيز الممحي عف . %

% ولكنيا تستطيع تحمؿ مموحة عالية 1المجيرية التي تنمو في مياه اليزيد التركيز الممحي فييا عف 

أما األحياء المجيرية التي تفضؿ .  Halotolerant Microorganismsمموحة باألحياء المتحممة لم

 ويمكف أف تصنؼ ىذه الميكروبات الى :  Halophilic Microorganismsالمموحة العالية فتعرؼ بػ 
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 % .4 – 2تفضؿ مموحة  تتراوح بيف  Weekly Halophilicأحياء محبة لممموحة القميمة  -1

 % .21 – 5تفضؿ مموحة  بيف  Moderately Halophilicالمعتدلة أحياء محبة لممموحة  -2

 % .31 – 21تفضؿ مموحة  بيف  Extremely Halophilicأحياء محبة لممموحة العالية    -3

. إف تغير مموحة المياه يؤدي الى إحداث تغيرات وىذه األحياء التستطيع النمو في بيئات المياه العذبة 

تغيرات مورفولوجية و ى إطالة زمف تكاثر البكتريا والفطريات ، كما قد يحدث عديدة فمثاًل قد يؤدي ال

فسمجية, كما قد تصبح البكتريا قادرة عمى النمو لكنيا تفقد القدرة عمى االنقساـ. أما عند نقؿ البكتريا المحبة 

دار الخموي لممموحة الى مياه ذات تراكيز ممحية منخفضة فاف ذلؾ قد يؤدي الى تحمميا حيث يضعؼ الج

 الى درجة كافية لدخوؿ الماء الى داخؿ الخمية و بالتالي انتفاخيا الذي يحطـ طبقات الجدار الخموي.

 المواد الالعضوية: -7

تحتوي البيئة المائية عمى العديد مف المواد غير العضوية ذات التأثير المشجع أو المثبط لألحياء الدقيقة 

ـو و كذلؾ مركبات النتروجيف كالنترات و النتريت و األمونيـو و ومف ىذه المواد ممح كموريد الصودي

مركبات الفوسفات الالعضوية التي تعتبر مف العوامؿ المحدده لوجود النباتات المائية خاصة الطحالب في 

المنطقة الضوئية أي المنطقة التي تجري فييا عمميات البناء الضوئي, و عادة يندر مالحظة تمؾ المركبات 

ألنيا تستيمؾ حاؿ تحررىا مف قبؿ اليائمات النباتية و تكوف ظروؼ تنافسية بيف بحيرات رديئة التغذية في ال

البكتريا و الطحالب الطافية, كما يعتبر وجود كميات واف كانت ضئيمة مف الحديد و القصدير ضروريا 

لزئبؽ و النحاس الذي ألنيا تدخؿ في تركيب بعض األنزيمات الضرورية, أما وجود المعادف الثقيمة كا

يتسرب الى المياه عف طريؽ المياه القذرة فانو يعتبر خطر عمى الميكروبات ويؤدي الى قتؿ العديد مف 

 األنواع, كما أف مركبات السيانيد تشكؿ خطرا عمى الحياة النباتية و الحيوانية و تعتبر مف السمـو الخطرة.

 المواد العضوية: -8

اء كانت ذائبة أو معمقة دورا كبيرا في تحديد نشاط األحياء المجيرية و كذلؾ تمعب المركبات العضوية سو 

في تحديد طبيعة األنواع السائدة مف تمؾ األحياء فمثال في المياه المحممة بالقاذورات التي تكوف غنية 
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فاف البكتريا و بالبروتيف تنشط البكتريا المحممو لمبروتيف, أما في المياه الحاوية كميات كبيرة مف السميموز 

 الفطريات المحممو لمسميموز سوؼ تنشط.

 الغازات الذائبة: -9

توجد في الماء كميات ضئيمة مف الغازات الذائبة و منيا األوكسجيف و النتروجيف و كبريتيد الييدروجيف 

 اضافة الى الميثاف.

أف المياه الباردة تستطيع اذابة  تمعب درجة الحرارة دورا كبيرا في تحديد كمية الغازات الذائبة في الماء حيث

كميات أكبر مف األوكسجيف مقارنة بالمياه الدافئة, وبشكؿ عاـ فاف المياه العذبة تكوف ذات محتوى أكثر 

مف الغازات الذائبة مقارنة بمياه البحر. ومصدر ىذه الغازات عادة ىو اليواء بالدرجة األساسية حيث يتشبع 

عمميات الكيميائية الحياتية التي تقـو بيا النباتات الخضراء, و يتحرر ثاني سطح الماء, اضافة الى نواتج ال

أوكسيد الكاربوف بفعؿ عممية التنفس أما النتروجيف فيتحرر بفعؿ عممية عكس النترجة وكبريتيد الييدروجيف 

 بفعؿ نزع الكبريت والييدروكاربونات مثؿ غاز الميثاف بفعؿ عممية التخمر.

لمجيرية التي تعيش في البيئات المائية ىي كانت الىوائية اختيارية خصوصا التي اف معظـ األحياء ا

لنمو وتكاثر  تعيش في البيئة البحرية, اف انخفاض تراكيز األوكسجيف في البيئات المائية يعتبر عامؿ محدد

 األحياء الدقيقة اليوائية.

المجيرية المائية أما ثاني أوكسيد الكاربوف ليس لو تأثير عمى نمو األحياء  N2بالنسبة لمنتروجيف الجزيئي 

 فيعتبر ميـ لألحياء ذاتية التغذية الضوئية.

فانو يتواجد عادة في البيئات الالىوائية وفي حالة زيادة تركيزه يؤدي الى موت الكائنات  H2Sغاز  أما

لمجيرية المتحممة لكبريتيد المجيرية تدريجيا ما عدا األحياء االراقية النباتية و الحيوانية و معظـ األحياء 

الييدروجيف. أما غاز الميثاف فينتج بفعؿ التحمؿ الالىوائي وىو أحد نواتج تحمؿ السميموز الىوائيا حيث أف 

 و بعض أنواع اؿ Pseudomonas methanicaوجوده يشجع تكاثر البكتريا المؤكسدة لمميثاف 

Nocardia. 
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 وتأثيرها في األحياء المجهريةلمبيئة المائية ثانيا: العوامل الحياتية 
 تتوالد العديد مف العالقات المتبادلة بيف افراد البيئة الحية وبالتالي يحدث دعـ او تثبيط 

 
ويعرؼ بأنو عالقة عدائية كنتيجة لالستخداـ المتبادؿ لموارد . competition     التنافس -1

أساسييف يؤدياف إلى توضيح مدى ارتباط طبيعية محدودة في الموطف البيئي  يرتبط التنافس بعنصريف 
 التنافس بالتنوع الحيوي وىما :

 لكال النوعيف . Niche breathمدى أتساع الوحدة البيئية  -ا
في الوحدة البيئية لكال النوعيف، حيث أف ىناؾ قاعدة بيئية تشير إلى  Niche overlapحجـ التداخؿ  -ب

عضيا البعض وتتداخؿ في أعشاشيا البيئية غالبا ما تتنافس أف األنواع التي تعيش في منطقة معينة مع ب
عمى نفس الموارد وكثيرا ما يقـو أحدىا بإزاحة اآلخر ويطمؽ عمى ىذه الظاىرة باإلقصاء التنافسي 

Competitive exclusion  . 
 التحمل البيولوجي Biodegradationمثال عميها  Comperation التعاون. -2  

متعددة المراحؿ تحدث كمحصمة لعدد مف التفاعالت المتعاقبة بواسطة احياء ىي عبارة عف عممية 
مجيرية متخصصة مختمفة تمنع ىذه العممية تجميع النواتج العرضية االيضية ونتيجة ليذا التعاوف 

 يصبح التحمؿ البيولوجي لكثير مف المركبات العضوية امر ىاـ مثؿ الكايتيف والسميموز
predation سا الفترا -3.    

 ( . predator( مف أجؿ الغذاء مف قبؿ حيواف آخر )المفترس preyعممية اقتناص حيواف حي )الفريسة 
إف دور االفتراس في  : الحيوانات األولية تتغذى عمى االسفنجيات التى تتغذى بدورىا عمى البكتيريا
ديدة في البيئة تؤثر إيجابيا التنوع الحيوي يتبمور باتجاىيف األوؿ أف توفر الفرائس يدعـ تواجد فرائس ج

في التنوع الحيوي ، والثاني أف دور المفترسات في حفظ تعداد الفرائس إلى مستوياتيا الدنيا يؤدي 
بالتالي إلى حفظ حدة التنافس بينيا إلى أقؿ حد وبالتالي يؤدي ذلؾ إلى دخوؿ فرائس أخرى في مجاؿ 

ي البيئة .المنافسة لتدعـ وجود أعداد جديدة مف المفترسات ف  
ولعل البعض يعتقد أن التطفل نوع من االفتراس ؛ ولكن في الحقيقة ال يعتبر التطفل نوعاً من أنواع 

 االفتراس لوجود العديد من الفروقات :
 االفتراس التطفؿ

 يوفر الغذاء فقط يوفر الغذاء والمسكف لمطفيؿ
ال يقضي عمى الكائف الحي بذاتو ولكف موت 

األمور الطارئة التي غالبًا ال العائؿ نتيجة بعض 
 ترتبط بالطفيؿ بشكؿ مباشر

 يجب أف يقضي عمى الفريسة

في معظـ األحياف يكوف المتطفؿ أصغر حجما 
 بكثير مف الكائف العائؿ 

 عادة ما تكوف الفريسة أصغر بكثير مف المفترس
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Parsitism - التطفل 4   

روسات والبكتيريا والفطريات وتؤدي الي تحمميا مثاؿ تياجـ األحياء الدقيقة في المياه بالعديد مف الفي
  Bdellovibrioبكتريا 

ليا تتطفؿ عمى انواع بكتيرية اخرى مما يسبب  وجودىا بقمة اعداد البكتيريا وكذلؾ العاثيات البكتيرية 
  دور في التوازف البكتيري في البحار واالنيار

   

 

 بعًا لطبيعتها ومكوناتها إلى نوعين رئيسيين هما:أما أنواع المياه فمقد قسم العمماء المياه ت

: وىي المياه التي توجد عمى سطح الكرة األرضية بحيث تكوف متاحة لالستخداـ المياه السطحية -1

 بسيولة، وتقسـ بدورىا حسب مموحتيا إلى:

ة تركيز االمالح :  وىي المياه التي تحتوي عمى تراكيز عالية مف األمالح المعدنية المذابالمياه المالحة-

 %، وتعد البحار والمحيطات المصدر الرئيسي لممياه المالحة.3.5يصؿ الى 

Vibrio, Photobacterium, Aeromonas 

 

: وىي المياه التي تحتوي عمى تراكيز منخفضة أو معدومة في بعض األحياف مف األمالح  المياه العذبة-

والجداوؿ والجميد القطبي واألمطار المصدر الرئيسي  %، تعد األنيار1.15المعدنية المذابة التزيد عف 

 لممياه العذبة.

( وتشمؿ البحيرات واالىوار  Standing Water ) Lentic environmentبيئة المياه الراكدة  - أ

 والمستنقعات والبرؾ حيث تكوف حركة المياه فييا نسبيا ساكنو.

( وتشمؿ األنيار والجداوؿ  Running Water ) Lotic environmentوتشمؿ المياه الجارية  - ب

 والقنوات والينابيع والتي يالحظ فييا حركة المياه واضحة وقد تصؿ سرعة التيارات فييا إلى مدبات واسعة .

  -تختمؼ المياه الجارية عف المياه الراكدة في البحيرات و البرؾ باالتي:

 حركة الماء مستمرة باتجاه واحد . -1
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 جرياف الماء. اختالؼ في سرعة -2

 تبايف كبير في مستوى الماء . -3

 قمة العمؽ مقارنة بالبحيرات . -4

 تغير العوامؿ البيئية عمى طوؿ مسار الماء . -5

 يزداد طوؿ وعرض و عمؽ المياه الجارية بمرور الزمف .  -6

 تتوقؼ إنتاجية المياه الجارية عمى نوعيو وكمية المغذيات الموجودة . -7

 جارية أنظمة بيئية مفتوحة بينما الراكدة مسطحات مغمقة .المياه ال -8

 تستعمؿ المغذيات بصورة مؤقتة في المياه الجارية بينما تستعمؿ لعدة مرات في المياه الراكدة . -9

 أكثر مف المياه الراكدة . ات الماء في المياه الجارية ىنالؾ تماثؿ في تركيز األوكسجيف بيف طبق -11

رية غنية باألوكسجيف مقارنة بالمياه الراكدة بسبب حركة الماء وكبر المساحة المعرضة المياه الجا -11

 لميواء

  Streams and Riversأ ػ الجداوؿ واألنيار 

وىي عبارة عف أنظمة نقؿ جارية تربط اليابسة بالبحار وتحمؿ ىذه األنيار مواد عضوية وتوفر مجموعة 

 نات الحية لتوفر المادة الغذائية األساسيةمعقدة مف المواطف البيئية لمعظـ الكائ

 

 Lakes and Pondsالبحيرات والبرؾ -ب

تعتبر البحيرات مناطؽ محصورة ليا حدود أرضية واضحة ويكوف ليا دفؽ داخؿ ودفؽ خارج لذلؾ فاف 

بعمؽ  المياه ال تكوف ساكنة ال كنيا تفتقر لمجرياف الطولي المستمر وتتأثر األحياء الموجودة في البحيرات

 ية المياه ودرجة الحرارة والضوء الحوض وطبيعة تضاريسيا األرضية وكذلؾ نوع

  -تقسـ البحيرات اعتمادا عمى كمية المواد الغذائية الموجودة فييا الى اربعة أنواع ىي :

 البحيرات الثرية  -أ 

 تحوي نسبة عالية مف المواد العضوية  -1وتمتاز بكونيا 
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 الكافي وينعدـ أحيانا في الطبقات السفمى . تفتقر إلى األوكسجيف -2

 تحتوي كائنات حية مختمفة وبكثافة عالية . -3

 أقؿ عمقا مف البحيرات الفقيرة . -4

 

 البحيرات الفقيرة  -ب

 تحوي كميات قميمة مف المواد العضوية . -1وتمتاز بكونيا 

 تتميز باحتوائيا عمى األوكسجيف بكميات كافية . -2

 د الكائنات الحية الكافية نسبة لحجميا .تفتقر لوجو  -3

 بحيرات عميقة والمنطقة الشاطئية صغيرة . -4

 

 البحيرات المتوسطة الثراء  -ج

 وتمتاز بكوف صفاتيا وسط بيف البحيرات الفقيرة والبحيرات الثرية .

 

 البحيرات الناقصة التغذية  -د

 عيا .تحوي مواد عضوية عالقة ومترسبة في قا -1وتمتاز بكونيا 

 ليست عميقة . -2

 تحوي نسبة عالية مف المواد الدبالية لذلؾ تكوف مياىيا ذات لوف بني وتميؿ إلى أف تكوف حامضية . -3

 Estuariesج ػ المصبات 

تعد المصبات أنظمة مائية يختمط فييا الماء العذب القادـ مف اليابسة مع ماء البحر ويحدث لو تخفيؼ في 

نتقالية بيف المياه العذبة والمياه المالحة مما يجعميا بيئة ذات ميزات خاصة وتكوف نسبة المموحة لذا فيي ا

الكائنات الحية التي تعيش ىنا قادرة عمى تحمؿ التغيرات التي تطرأ عمى درجة الحرارة ودرجة مموحتيا 

 ومعدؿ تركيز الرواسب العالقة فييا 
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رض، سواء تمؾ الموجودة في المناطؽ :  وىي المياه الموجودة تحت سطح األالمياه الجوفية-2

 المشبعة)ىي المنطقة

الممموءة فراغاتيا بالكامؿ بالمياه( أو غير المشبعة )ىي المنطقة الواقعة مباشرة تحت سطح األرض وتحتوي 

 المواد الجيولوجية المكونة ليا المياه واليواء في الفراغات الفاصمة بيف حبيبات التربة(.

توجد المياه الجوفية داخؿ خزانات في باطف األرض التي ىي طبقة صخرية أو  مصادر المياه الجوفية

احتواء كمية مف المياه وتتكوف مف مواد غير مدمجة مثؿ الرماؿ والحصى أو صخور  رسوبية قادرة عمى

 الرممي أو الحجر الجيري المتحصي  أو في الفراغات والشقوؽ بيف حبيبات التربة. مدمجة مثؿ الحجر

 الجوفية عدة مصادر نذكر منها: ولممياه

مياه األمطار: أف المصدر الرئيسي لممياه الجوفية ىي مياه األمطار حيث يتجمع جزء مف ىذه المياه  –ا 

عمى سطح األرض ليشكؿ األنيار، بينما يرشح جزء مف مياه األمطار عبر مسامات األرض وشقوقيا 

 ؿ بعدىا إلى أحواض مائية.وتتجمع في باطف األرض عمى شكؿ خزانات ثابتة تتحو 

المياه المعدنية والكبريتية: يتسرب جزء مف البحيرات أو األنيار القريبة فتتجمع في أحواض في باطف  –ب 

 األرض وتبقى محبوسة ال يمكف الوصوؿ إلييا وال االستفادة منيا إال عف طريؽ حفر اآلبار.

 مراحؿ تبمور الصيير المختمفة.ماء الصيير : ىو الماء الذي يصعد إلى األعمى بعد  –ج 

 الماء المقروف: ىو الماء الذي يصاحب عممية تكويف الرسوبيات في المراحؿ المبكرة ويحبس بيف –د 

 أجزائيا ومساميا 

 ي.توجد المياه الجوفية في الجزء العموي مف القشرة األرضية الذي يعرؼ بمنطقة الشؽ الصخر 
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  تموث المياه
، بطريػػػػػػؽ مباشػػػػػر أو غيػػػػػػر مباشػػػػػر، يػػػػػػؤثر سػػػػػػمبيًا الميػػػػػاه فػػػػػي نوعيػػػػػػة كيميػػػػػػائي أو فيزيػػػػػائي ىػػػػػو أي تغيػػػػػػر

ويػػػػؤثر تمػػػػوث المػػػػاء   .غيػػػػر صػػػػالحة لالسػػػػتخدامات المطموبػػػػة، أو يجعػػػػؿ الميػػػػاه الكائنػػػػات الحيػػػػة عمػػػػى
، فالميػػػػاه مطمػػػػب حيػػػػوي لإلنسػػػػاف وسػػػػائر الكائنػػػػات الحيػػػػة، والمجتمػػػػع واألسػػػػرة الفػػػػرد تػػػػأثيرًا كبيػػػػرًا فػػػػي حيػػػػاة

 .مموثاً  إذا كاف األرض فالماء قد يكوف سببًا رئيسيًا في إنياء الحياة عمى
، ويظيػػػػػر فػػػػػي تغيػػػػػر درجػػػػػة التمووووووث الطبيعووووويينقسػػػػػـ التمػػػػػوث المػػػػػائي إلػػػػػى نػػػػػوعيف رئيسػػػػػييف، األوؿ ىػػػػػو 

، التموووووووث الكيميووووووائيزيػػػػػػادة مموحتػػػػػػو، أو ازديػػػػػػاد المػػػػػػواد العالقػػػػػػة. والنػػػػػػوع اآلخػػػػػػر ىػػػػػػو  حػػػػػػرارة المػػػػػػاء، أو
كالمبيػػػػػػدات  والتمػػػػػػوث بالمخمفػػػػػػات الزراعيػػػػػػة والتسػػػػػػرب النفطػػػػػػي الصػػػػػػرؼ بميػػػػػػاه وتتعػػػػػػدد أشػػػػػػكالو كػػػػػػالتموث

 .والمخصبات الزراعية الحشرية
 التموث بمياه الصرف الصحي-1

المجػػػػػاري( مػػػػػف أكبػػػػػر المشػػػػػكالت التػػػػػي تواجػػػػػو ) الصػػػػػرؼ الصػػػػػحي أصػػػػػبحت قضػػػػػية الػػػػػتخمص مػػػػػف ميػػػػػاه
العػػػػػالـ بأسػػػػػره، لمػػػػػا يترتػػػػػب عمػػػػػى ذلػػػػػؾ مػػػػػف أخطػػػػػار صػػػػػحية واقتصػػػػػادية جمػػػػػة. فيػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػف الميػػػػػاه 

ماويػػػػػػػػة المموثػػػػػػػػة يشػػػػػػػػتمؿ عمػػػػػػػػى العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف المموثػػػػػػػػات الخطػػػػػػػػرة، سػػػػػػػػواء كانػػػػػػػػت عضػػػػػػػػوية أو مػػػػػػػػواد كي
الضػػػػػػػػػارة مثػػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػػؾ  والميكروبػػػػػػػػػات البكتيريػػػػػػػػػا )كالصػػػػػػػػػابوف والمنظفػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػناعية(، وبعػػػػػػػػػض أنػػػػػػػػػواع

والنػػػػػػزالت المعويػػػػػػة. وتسػػػػػػبب  التيفوئيػػػػػػد التػػػػػػي تػػػػػػؤدي إلػػػػػػى اإلصػػػػػػابة بمػػػػػػرض حمػػػػػػى السػػػػػػالمونيال بكتيريػػػػػػا
، وقػػػػػػد واإلسػػػػػػياؿ القػػػػػػيء اإلسشيرشػػػػػػيا كػػػػػػوالي ، كمػػػػػػا تسػػػػػػبب بكتيريػػػػػػااإلسػػػػػػياؿ أمػػػػػػراض الشػػػػػػيجال بكتيريػػػػػػا

التيابػػػػػات  ألطفػػػػػاؿ. أمػػػػػا بكتيريػػػػػا المبتوسػػػػػبيرا فيترتػػػػػب عمييػػػػػا أمػػػػػراضتػػػػػؤدي إلػػػػػى الجفػػػػػاؼ خاصػػػػػًة عنػػػػػد ا
، إضػػػػػافة [14].مػػػػػرض الكػػػػػوليرا فتسػػػػػبب الفيبريػػػػػو كتيريػػػػػا، أمػػػػػا بوالجيػػػػػاز العصػػػػػبي المركػػػػػزي والكمػػػػػى الكبػػػػػد

 .والمواد الكربوىيدراتية إلى المعادف الثقيمة السامة
 
 المموثات النفطي-2
تعتبػػػػػر المموثػػػػػات النفطيػػػػػة مػػػػػف أكبػػػػػر مصػػػػػادر التمػػػػػوث المػػػػػائي انتشػػػػػارًا وتػػػػػأثيرًا رغػػػػػـ حػػػػػداثتيا، ويحػػػػػدث .

والتػػػػي  -خاصػػػػًة البحريػػػػة منيػػػػا-ئيػػػػة التمػػػػوث بػػػػالنفط عنػػػػدما تتسػػػػرب المػػػػواد النفطيػػػػة إلػػػػى المسػػػػطحات الما
 لـ تقتصر عمى المناطؽ الساحمية فقط، بؿ تمتد لتصؿ إلى سطح مياه المحيطات 

تتعػػػػػدد أسػػػػػباب التمػػػػػوث النفطػػػػػي لمميػػػػػاه، لتتضػػػػػمف حػػػػػوادث نػػػػػاقالت الػػػػػنفط ومنتجاتػػػػػو، وحػػػػػوادث اسػػػػػتخراج 
اماًل، أو نتيجػػػػػػة الػػػػػنفط مػػػػػف اآلبػػػػػار البحريػػػػػة، خاصػػػػػًة أثنػػػػػاء عمميػػػػػة فصػػػػػؿ المػػػػػاء عػػػػػف الزيػػػػػت فصػػػػػاًل كػػػػػ

تسػػػػػػرب الػػػػػػنفط مػػػػػػف اآلبػػػػػػار المجػػػػػػاورة لمشػػػػػػواطف البحريػػػػػػة،أو بسػػػػػػبب تمػػػػػػؼ أنابيػػػػػػب نقػػػػػػؿ الػػػػػػنفط مػػػػػػف آبػػػػػػاره 
البحريػػػػػة لمشػػػػػواطف، وأيضػػػػػًا حػػػػػوادث إلقػػػػػاء النفايػػػػػات والمخمفػػػػػات النفطيػػػػػة فػػػػػي البحػػػػػر مػػػػػف نػػػػػاقالت الػػػػػنفط 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-14
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-14
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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اا وخاصػػػػػػًة تمػػػػػػؾ أثنػػػػػػاء سػػػػػػيرىاا خاصػػػػػػًة تمػػػػػػؾ المخموطػػػػػػة بالميػػػػػػاه التػػػػػػي اسػػػػػػتخدمت فػػػػػػي غسػػػػػػيؿ خزاناتيػػػػػػ
مػػػػػػػة بػػػػػػػالنفط أو اصػػػػػػػطداميا  .المصػػػػػػػاحبة لتفريػػػػػػػغ ميػػػػػػػاه تػػػػػػػوازف السػػػػػػػفف أو غػػػػػػػرؽ النػػػػػػػاقالت النفطيػػػػػػػة المحما

  .بالسفف األخرى
 :ومف أضرار التموث النفطي نجد اآلتي

  لمػػػػػػنفط تػػػػػػأثير سػػػػػػاـ عمػػػػػػى الكائنػػػػػػات البحريػػػػػػة عنػػػػػػدما تمتصػػػػػػو، فتتجمػػػػػػع المػػػػػػواد الييدروكربونيػػػػػػة
الدىنيػػػػػة وكبػػػػػد وبنكريػػػػػاس األسػػػػػماؾ، والتػػػػػي تقتػػػػػؿ بػػػػػدورىا اإلنسػػػػػاف المكونػػػػػة لمػػػػػنفط فػػػػػي األنسػػػػػجة 

والعوالػػػػػػػؽ والمحػػػػػػػار والثػػػػػػػدييات  الالفقاريػػػػػػػات بعػػػػػػػد إصػػػػػػػابتو بالسػػػػػػػرطاف. كمػػػػػػػا تػػػػػػػؤثر سػػػػػػػمبًا عمػػػػػػػى
 .يور البحرية والشعاب المرجانيةوالط

 يمتد تأثير التموث السمبي عمى المنتجات السياحية الشاطئية. 

 
 المخمفات الزراعية-3

المخمفػػػػات الزراعيػػػػة ىػػػػي األسػػػػمدة والمبيػػػػدات التػػػػي يجػػػػري تصػػػػريفيا إلػػػػى المجػػػػاري المائيػػػػة إذا مػػػػا تركػػػػت 
واألصػػػػػػػػػػباغ والمركبػػػػػػػػػػات والتػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػػى تمويػػػػػػػػػػث الميػػػػػػػػػػاه باألحمػػػػػػػػػػاض والقمويػػػػػػػػػػات  دوف تػػػػػػػػػػدوير،

الييدروكربونيػػػػػة، واألمػػػػػالح السػػػػػامة والػػػػػدىوف والػػػػػدـ والبكتيريػػػػػا، وبالتػػػػػالي يضػػػػػـ ىػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػف المخمفػػػػػات 
 .خميطًا مف المموثات الكيميائية والمبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية

 تموث الماء بالمبيدات-أ
لمقضػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػى اآلفػػػػػػػػػػات  والصػػػػػػػػػػحة العامػػػػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػاالت المبيػػػػػػػػػػدات الحشػػػػػػػػػػرية تسػػػػػػػػػػتخدـ

والحشرات،وبصػػػػػػفة عامػػػػػػة يػػػػػػؤدي اسػػػػػػتخداـ المبيػػػػػػدات إلػػػػػػى اخػػػػػػتالؿ التػػػػػػوازف البيئػػػػػػي مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تمويػػػػػػث 
مختمفػػػػة مػػػػف تربػػػػة ومػػػػاء ونبػػػػات وحيػػػػواف بشػػػػكؿ يصػػػػعب إعػػػػادة توازنيػػػػا. وتشػػػػمؿ المواقػػػػع عناصػػػػر البيئػػػػة ال

واآلبػػػػػػػار والينػػػػػػػابيع واألنيػػػػػػػار والبحيػػػػػػػرات   المعرضػػػػػػػة لمتمػػػػػػػوث بالمبيػػػػػػػدات، عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ الميػػػػػػػاه الجوفيػػػػػػػة
وتتمػػػػوث ميػػػػػاه الشػػػػرب بالمبيػػػػػدات بػػػػأكثر مػػػػػف وسػػػػيمة، منيػػػػػا االنتقػػػػاؿ العرضػػػػػي .والخزانػػػػات المائيػػػػة والبػػػػػرؾ

اطؽ المجػػػػػاورة أثنػػػػػاء عمميػػػػػة الػػػػػرش، أو مػػػػػف جػػػػػراء التسػػػػػرب مػػػػػف األراضػػػػػي التػػػػػي تتعامػػػػػؿ مػػػػػع مػػػػػف المنػػػػػ
مبيػػػػػدات بػػػػػالتزامف مػػػػػع حركػػػػػة المػػػػػاء، أو يحػػػػػدث التمػػػػػوث المباشػػػػػر باسػػػػػتخداـ المبيػػػػػدات فػػػػػي القضػػػػػاء عمػػػػػى 

، وبالتػػػػػػالي تمثػػػػػػؿ مخمفػػػػػػات رمصػػػػػػ فػػػػػػي نيػػػػػػر النيػػػػػػؿ مػػػػػػثاًل الػػػػػػذي ينتشػػػػػػر عمػػػػػػى صػػػػػػفحة ورد النيػػػػػػؿ نبػػػػػػات
المبيػػػػػػدات مشػػػػػػكمة خطيػػػػػػرة سػػػػػػواء بالنسػػػػػػبة لصػػػػػػحة اإلنسػػػػػػافا مػػػػػػف حيػػػػػػث تػػػػػػأثيره عمػػػػػػى الجيػػػػػػاز التنفسػػػػػػي 

أو باعتبػػػػػاره ميمػػػػػؾ لألسػػػػػماؾ وضػػػػػار بالزراعػػػػػاتا خاصػػػػػًة نبػػػػػات القطػػػػػف عنػػػػػد ريػػػػػو بميػػػػػاه  والجمػػػػػد والعػػػػػيف،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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. كمػػػػا أنػػػػو ضػػػػار بالحيوانػػػػات تػػػػـ التعامػػػػؿ معيػػػػا بتمػػػػؾ المبيػػػػدات فػػػػي حالػػػػة القضػػػػاء عمػػػػى ورد النيػػػػؿ مػػػػثالً 
 .المنتجة لمبف عند شربيا لمياه مموثة

ىنػػػػػاؾ تػػػػػأثيرات صػػػػػحية ضػػػػػارة لممبيػػػػػدات المذابػػػػػة فػػػػػي الميػػػػػاه التػػػػػي قػػػػػد تنتقػػػػػؿ إلػػػػػى التربػػػػػة وينػػػػػتج عنيػػػػػا 
زراعػػػػة نباتػػػػػات مموثػػػػػة أو نتيجػػػػػة تنػػػػاوؿ الحيوانػػػػػات لنباتػػػػػات تمػػػػػت سػػػػقايتيا بالمػػػػػاء الممػػػػػوث أو شػػػػػربيا مػػػػػف 

 :وىي ًة،الماء المموث مباشر 
 السرطاف ،ووتصمب الشراييف والربو ظيور أعراض مظاىر الحساسية الصدرية. 
 المعدة مراض الجمدية وأمراض العيوف، وتضخـ الكبد، وظيور األ. 
 فقداف الذاكرة وبعد مظاىر التبمد والخموؿ. 
 لعناصر الوراثية في الخاليا، وتكويف أجنة مشوىةتدمير ا. 
  

ورغػػػػػـ الملسػػػػػي التػػػػػي تحػػػػػيط بالتعامػػػػػؿ مػػػػػع المبيػػػػػدات، إال أنػػػػػو ال يمكػػػػػف االسػػػػػتغناء عنيػػػػػا كمي ػػػػػة، ألف ذلػػػػػؾ 
يعنػػػػػػي انتشػػػػػػار الحشػػػػػػرات واآلفػػػػػػات بصػػػػػػورة مخيفػػػػػػة. ويمكػػػػػػف االمتنػػػػػػاع عػػػػػػف اسػػػػػػتخداـ بعػػػػػػض المبيػػػػػػدات 

أف أي نبػػػػػػػات يػػػػػػػزرع فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه األراضػػػػػػػي مػػػػػػػا زاؿ سػػػػػػػنوات فػػػػػػػي بعػػػػػػػض األراضػػػػػػػي، إال  11ألكثػػػػػػػر مػػػػػػػف 
 .يحتوي عمي بقايا ىذه المبيدات

 
 التموث المائي بالمخصبات الزراعية-ب

أمػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لمتمػػػػػػػوث المػػػػػػائي بالمخصػػػػػػػبات الزراعيػػػػػػة، سػػػػػػػواء كانػػػػػػت آزوتيػػػػػػػة أو فوسػػػػػػفاتية أو بوتاسػػػػػػػية، 
تجػػػػاه نحػػػػو التوسػػػػع فػػػػي الزراعػػػػة واال والتػػػػي يتزايػػػػد اسػػػػتخداميا نظػػػػرًا لمحدوديػػػػة التربػػػػة الصػػػػالحة لمزراعػػػػة،

فمػػػػػثاًل ينشػػػػػأ التمػػػػػوث المػػػػػائي .الكثيفػػػػػة لزيػػػػػادة إنتاجيػػػػػة الزراعػػػػػة مػػػػػف الغػػػػػذاء مػػػػػع النمػػػػػو المضػػػػػطرد لمسػػػػػكاف
بالمخصػػػػػػبات الزراعيػػػػػػة فػػػػػػي حػػػػػػاؿ اسػػػػػػتخداميا بطريقػػػػػػة غيػػػػػػر محسػػػػػػوبة، ممػػػػػػا يػػػػػػؤدي إلػػػػػػى زيادتيػػػػػػا عػػػػػػف 

مصػػػػػػارؼ، أو تتػػػػػػراكـ بمػػػػػػرور حاجػػػػػػة النبػػػػػػات، فتػػػػػػذوب فػػػػػػي ميػػػػػػاه الػػػػػػري التػػػػػػي يػػػػػػتـ الػػػػػػتخمص منيػػػػػػا فػػػػػػي ال
الػػػػػزمف لتصػػػػػؿ إلػػػػػى الميػػػػػاه الجوفيػػػػػة التػػػػػي ترتفػػػػػع فييػػػػػا نسػػػػػبة مركبػػػػػات النتػػػػػرات والفوسػػػػػفات، كمػػػػػا تمعػػػػػب 

 .األمطار دورًا في حمؿ ما تبقى منيا في التربة ونقميا إلى المجاري المائية المجاورة
دة نسػػػػبتيا فػػػػي الميػػػػاه إلػػػػى تعػػػػد المركبػػػػات الفوسػػػػفاتية مػػػػف أىػػػػـ المموثػػػػات المائيػػػػة، حيػػػػث يترتػػػػب عمػػػػى زيػػػػا

اإلضػػػػرار بحيػػػػاة كثيػػػػر مػػػػف الكائنػػػػات الحيػػػػة التػػػػي تعػػػػيش فػػػػي الميػػػػاه، ويػػػػنجـ عػػػػف اإلفػػػػراط فػػػػي المركبػػػػات 
 :الفوسفاتية آثارًا ضارة، منيا

  يتصػػػػؼ ىػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػف المخصػػػػػبات بثباتػػػػػو الكيميػػػػائي، يبحػػػػػث يجعمػػػػػو يسػػػػتمر فػػػػػي التربػػػػػة لفتػػػػػرة
أف تمػػػػػػػػػػتص كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا يضػػػػػػػػػػاؼ منيػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػى طويمػػػػػػػػػػة، فالنباتػػػػػػػػػػات والمحاصػػػػػػػػػػيؿ ال تسػػػػػػػػػػتطيع 

فضػػػػاًل عمػػػػا تتصػػػػؼ بػػػػو مػػػػف سػػػػمية يجعميػػػػا مػػػػف المغػػػػاالة فػػػػي اسػػػػتخداميا ضػػػػرارًا عمػػػػى  .التربػػػػة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
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يسػػػػػتوجب عػػػػػدـ زيػػػػػادة كػػػػػؿ مػػػػػف يتعامػػػػػؿ مػػػػػف الميػػػػػاه شػػػػػربًا وزراعػػػػػة )اإلنسػػػػػاف والحيػػػػػواف(، ممػػػػػا 
مركبػػػػػػات الفوسػػػػػػفات فػػػػػػي ميػػػػػػاه الشػػػػػػرب عػػػػػػف حػػػػػػدود معينػػػػػػة تقررىػػػػػػا السػػػػػػمطات المحميػػػػػػة المعنيػػػػػػة 

 .باألمر

  تعمػػػػػػػػؿ المركبػػػػػػػػات الفوسػػػػػػػػفاتية عمػػػػػػػػى النمػػػػػػػػو الزائػػػػػػػػد لمطحالػػػػػػػػب وبعػػػػػػػػض النباتػػػػػػػػات المائيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي
ميػػػػػاه الصػػػػػرؼ  -فػػػػػي أغمػػػػػب األحيػػػػػاف-المسػػػػػطحات المائيػػػػػة المغمقػػػػػة كػػػػػالبحيرات، والتػػػػػي تسػػػػػتقبؿ 

حي، حتػػػػى تصػػػػؿ لحالػػػػة تشػػػػبع غػػػػذائي يػػػػؤدي بمػػػػرور الػػػػزمف إلػػػػى خموىػػػػا مػػػػف األكسػػػػجيف، الصػػػػ
 .وبالتالي القضاء عمى ما بيا مف أسماؾ وكائنات بحرية أخرى

تسػػػػيـ ميػػػػاه الصػػػػرؼ الزراعػػػػي وميػػػػاه األمطػػػػار والميػػػػاه الجوفيػػػػة بنسػػػػبة مركبػػػػات فوسػػػػفورية إلػػػػى المجػػػػاري 
 .ؼ الصحي والمموثات الصناعيةالمائية تفوؽ بكثير تمؾ التي تحممو مياه الصر 

أمػػػػػا التمػػػػػوث المػػػػػائي بمركبػػػػػات النتػػػػػرات يعتبػػػػػر مػػػػػف أكبػػػػػر وأخطػػػػػر مشػػػػػكالت التمػػػػػوث فػػػػػي العػػػػػالـ، ويأخػػػػػذ 
 :أحد عدة أشكاؿ

  يػػػػػػؤدي اإلسػػػػػػراؼ فػػػػػػي اسػػػػػػتخداـ الحمضػػػػػػيات النيتروجينيػػػػػػة فػػػػػػي التربػػػػػػة إلػػػػػػى زيػػػػػػادة تركيزىػػػػػػا فػػػػػػي
مػػػػػع مػػػػػرور الوقػػػػػت إلػػػػػى الميػػػػػاه  المجػػػػػاري المائيػػػػػة لػػػػػودود فػػػػػائض عػػػػػف حاجػػػػػة النباتػػػػػات، وتتسػػػػػرب

 .الجوفية، أو تجرفيا مياه األمطار معيا إلى المجاري المائية التي يستخدميا اإلنساف

  وجػػػػػود نسػػػػػبة عاليػػػػػة مػػػػػف النتػػػػػرات فػػػػػي عديػػػػػد مػػػػػف النباتػػػػػات التػػػػػي تسػػػػػتخدـ فػػػػػي تحضػػػػػير طعػػػػػاـ
 .اإلنساف

 مبػػػػػػػػات التوسػػػػػػػػع فػػػػػػػػي اسػػػػػػػػتخداـ مركبػػػػػػػػات النتػػػػػػػػرات والنيتريػػػػػػػػت كمػػػػػػػػادة حافظػػػػػػػػة، سػػػػػػػػواء فػػػػػػػػي المع
الغذائيػػػػػػة، أو فػػػػػػي بعػػػػػػض أنػػػػػػواع المحػػػػػػـو المممحػػػػػػة والمحفوظػػػػػػة، انطالقػػػػػػًا ممػػػػػػا تتصػػػػػػؼ بػػػػػػو مػػػػػػف 

ضافتيا لونًا خاصًا ورائحة مميزة  .خواص مضادة لمجراثيـ وا 

 نتيجػػػػة شػػػػموؿ الجعػػػػة توجػػػػد مركبػػػػات النيتػػػػرات بنسػػػػبة عاليػػػػة فػػػػي بعػػػػض أنػػػػواع المشػػػػروبات مثػػػػؿ ،
جػػػػػػزء كبيػػػػػػر مػػػػػػف أيػػػػػػوف النتػػػػػػرات المسػػػػػػتخمص مػػػػػػف الشػػػػػػعير إلػػػػػػى أيػػػػػػوف النيتريػػػػػػت السػػػػػػاـ، أثنػػػػػػاء 

  .التخمر تحضير الشراب عف طريؽ

 ت الصناعيةالتموث المائي بالمخمفا-4
، خاصػػػػػًة الصػػػػػناعات األنشػػػػػطة الصػػػػػناعية ُيقصػػػػػد بالمخمفػػػػػات الصػػػػػناعية كافػػػػػة المخمفػػػػػات المتخمفػػػػػة عػػػػػف

والتصػػػػػػػػػنيع الغػػػػػػػػػذائي. وتمثػػػػػػػػػؿ مخمفػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػناعة خطػػػػػػػػػرًا حقيقيػػػػػػػػػًا عمػػػػػػػػػى كافػػػػػػػػػة  والتعػػػػػػػػػديف الكيميائيػػػػػػػػػة
ا النػػػػػػوع مػػػػػػف التمػػػػػػوث بوضػػػػػػوح فػػػػػػي الػػػػػػذي يعػػػػػػد المػػػػػػاء أىػػػػػػـ عناصػػػػػػره، وقػػػػػػد ظيػػػػػػر ىػػػػػػذ البيئػػػػػػة عناصػػػػػػر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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وتعتبػػػػر كػػػػؿ مػػػػف الصػػػػناعات التحويميػػػػة والصػػػػناعات التعدينيػػػػة المصػػػػدراف  .القػػػػرف العشػػػػريف سػػػػبعينات
تسػػػػػػتخدـ فػػػػػػي  هفالميػػػػػػا .الثقيمػػػػػػة والكيماويػػػػػػات والمنظفػػػػػػات الصػػػػػػناعية بػػػػػػالفمزات ياف لمموثػػػػػػات الميػػػػػػاهالرئيسػػػػػػ

وغيرىػػػػػػا مػػػػػػف  الطعػػػػػػاـ أو المػػػػػػواد الخػػػػػػاـ الصػػػػػػناعة بصػػػػػػفة رئيسػػػػػػية فػػػػػػي تبريػػػػػػد وتنظيػػػػػػؼ اآلالت ومعالجػػػػػػة
العمميػػػػػات التصػػػػػنيعية المختمفػػػػػة، ممػػػػػا يػػػػػنجـ عنػػػػػو ذلػػػػػؾ تمويػػػػػث الميػػػػػاه بمسػػػػػتويات متباينػػػػػة، ويػػػػػتـ تصػػػػػريؼ 

 .كميات ىائمة مف المياه الصناعية يومياً 
- يمثػػػػػػػػػػػػػؿ التمػػػػػػػػػػػػػوث بالصػػػػػػػػػػػػػناعات التعدينيػػػػػػػػػػػػػة ذات العالقػػػػػػػػػػػػػة بإنتػػػػػػػػػػػػػاج الفمػػػػػػػػػػػػػزات الثقيمػػػػػػػػػػػػػة

مشػػػػػكمة كبػػػػػرى، نظػػػػػرًا لقػػػػػدرتيا عمػػػػػى التػػػػػراكـ فػػػػػي األنسػػػػػجة  -والزنػػػػػؾ والكػػػػػاديـو والرصػػػػػاص كػػػػػالزئبؽ
خاصػػػػػًة الزئبػػػػػؽ الػػػػػذي يعػػػػد أكثرىػػػػػا انتشػػػػػارًا وأشػػػػػدىا سػػػػػمي ة وقػػػػدرة عمػػػػػى التػػػػػراكـ باألنسػػػػػجة، فضػػػػػاًل  الحيػػػػة،

أمثػػػػػاؿ مػػػػػا تسػػػػػتيمكو مخمفػػػػػات الصػػػػػرؼ  4عػػػػػف دورىػػػػػا فػػػػػي اسػػػػػتيالؾ قػػػػػدر كبيػػػػػر مػػػػػف األكسػػػػػجيف يزيػػػػػد 
 .ه يؤدي لمزيد مف قتؿ الكائنات الحية بالمياه التي تمقى فييا ىذه المخمفاتالصحي، وىذا بدور 

أسػػػػػػوة بػػػػػػالفمزات الثقيمػػػػػػة، تسػػػػػػيـ عديػػػػػػد مػػػػػػف الصػػػػػػناعات التحويميػػػػػػة األخػػػػػػرى فػػػػػػي التمػػػػػػوث المػػػػػػائي، مثػػػػػػؿ 
الصػػػػػػػػناعات الكيميائيػػػػػػػػة وعامػػػػػػػػؿ تكريػػػػػػػػر الػػػػػػػػػنفط، والصػػػػػػػػناعات الدوائيػػػػػػػػة وصػػػػػػػػناعة الحديػػػػػػػػد والصػػػػػػػػػمب، 

لصػػػػػناعات الغذائيػػػػػة، بجانػػػػػب محطػػػػػات توليػػػػػد الكيربػػػػػاء. ومػػػػػا يترتػػػػػب عمػػػػػى ذلػػػػػؾ والصػػػػػناعات الورقيػػػػػة وا
مػػػػػػف اإلضػػػػػػرار بسمسػػػػػػمة الغػػػػػػذاء، مػػػػػػف خػػػػػػالؿ إصػػػػػػابة األحيػػػػػػاء المائيػػػػػػة مػػػػػػف األسػػػػػػماؾ والثػػػػػػدييات المائيػػػػػػة 
بالسػػػػػرطاف، الػػػػػذي بػػػػػدوره ينتقػػػػػؿ إلػػػػػى اإلنسػػػػػاف، فضػػػػػاًل عػػػػػف التػػػػػأثير السػػػػػمبي ليػػػػػذا التمػػػػػوث عمػػػػػى إنتاجيػػػػػة 

وبصػػػػػػػػػفة عامػػػػػػػػػة تتضػػػػػػػػػح سػػػػػػػػػمبيات التمػػػػػػػػػوث المػػػػػػػػػائي بمخمفػػػػػػػػػات  .األسػػػػػػػػػماؾ المسػػػػػػػػػطحات المائيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف
وخاصػػػػػًة الصػػػػػناعات التعدينيػػػػػػة،  الصػػػػػناعات التحويميػػػػػة فػػػػػي الػػػػػدوؿ المتقدمػػػػػة أكثػػػػػر مػػػػػف الػػػػػدوؿ الناميػػػػػة،

 .باإلضافة إلى المناطؽ المتقدمة صناعيًا مثؿ دوؿ شرؽ آسيا
تػػػػػؿ األسػػػػػماؾ والطيػػػػػور والثػػػػػدييات كػػػػػذلؾ تػػػػػؤدي إلقػػػػػاء المػػػػػواد بالسػػػػػتيكية فػػػػػي المسػػػػػطحات المائيػػػػػة إلػػػػػى ق

تمػػػػػػتيـ األكيػػػػػػاس  -عمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ-البحريػػػػػػة، أو إلحػػػػػػاؽ ضػػػػػػرر بيػػػػػػا. فصػػػػػػغار السػػػػػػالحؼ البحريػػػػػػة 
البالسػػػػػتيكية العائمػػػػػة ظنػػػػػًا منيػػػػػا إنيػػػػػا قناديػػػػػؿ البحػػػػػر التػػػػػي ُتشػػػػػكؿ وجبػػػػػات لذيػػػػػذة ليػػػػػا، ومػػػػػف ثػػػػػـ تمػػػػػوت 

عػػػػف طريػػػػؽ -يػػػػور البحريػػػػة تصػػػػطدـ نتيجػػػػة انسػػػػداد أمعائيػػػػا بيػػػػذه األكيػػػػاس التػػػػي ال تيضػػػػـ. كمػػػػا أف الط
 .بالخيوط البالستيكية المستعممة في أدوات صيد األسماؾ، مما يتسبب في موتيا شنقاً  -الخطأ

 إجراءات وقاية المياه مف التموث
فػػػػػػي معظػػػػػػـ دوؿ العػػػػػػالـ النػػػػػػامي، ويأخػػػػػػذ  والوفػػػػػػاة ألمػػػػػػراضل يظػػػػػػؿ تمػػػػػػوث الميػػػػػػاه العذبػػػػػػة ُمسػػػػػػببًا رئيسػػػػػػياً 

 :األشكاؿ التالية
  اسػػػتنزاؼ كميػػػػات كبيػػػرة مػػػػف األكسػػػجيف الػػػػذائب فػػػي المػػػػاء، نتيجػػػة مػػػػا يخمػػػط مػػػػف صػػػرؼ صػػػػحي

 .دي إلى تناقص أعداد األحياء المائيةوزراعي وصناعي، مما يؤ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
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  تػػػػػؤدي زيػػػػػادة نسػػػػػبة المػػػػػواد الكيميائيػػػػػة فػػػػػي الميػػػػػاه إلػػػػػى تسػػػػػمـ األحيػػػػػاء، فتكػػػػػاد تخمػػػػػو أنيػػػػػار مػػػػػف
 .مظاىر الحياة بسبب ارتفاع تركيز المموثات الكيميائية فييا

  ازدىػػػػػػػار ونمػػػػػػػو البكتيريػػػػػػػا والطفيميػػػػػػػات واألحيػػػػػػػاء الدقيقػػػػػػػة فػػػػػػػي الميػػػػػػػاه، ممػػػػػػػا يقمػػػػػػػؿ مػػػػػػػف قيمتيػػػػػػػا
 .مصدر لمشرب أو لمري أو حتى لمسباحة والترفيوك

  قمػػػػة الضػػػػوء الػػػػذي يختػػػػرؽ الميػػػػاه لطػػػػوؼ المموثػػػػات عمػػػػى سػػػػطح الميػػػػاه، والضػػػػوء يعتبػػػػر ضػػػػروريًا
 .والعوالؽ كالطحالب لنمو األحياء النباتية المائية

الحازمػػػػة لمحاولػػػػة الحػػػػد مػػػػف  والتشػػػػريعات القػػػػوانيف ولمحفػػػػاظ عمػػػػى الميػػػػاه الطبيعػػػػة يجػػػػب سػػػػف الكثيػػػػر مػػػػف
تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه، بجانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحكومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات محطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات لتنقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه ومعالجتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

ات فػػػػػػي الميػػػػػػاه ليضػػػػػػمف حػػػػػػد أدنػػػػػػى ،كػػػػػػذلؾ وضػػػػػػع حػػػػػػد أعمػػػػػػى لتركيػػػػػػز المموثػػػػػػوالنفايات المخمفػػػػػػات مػػػػػػف
وشػػػػػػػػػبكة المعمومػػػػػػػػػات  المختمفػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػالـ كػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذا بجانػػػػػػػػػب التوعيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي .لسػػػػػػػػالمة الميػػػػػػػػػاه

 .وفي دور العبادة بأىمية المحافظة عمى المياه الدولية
 :رى لمعالجة هذا التموثومن بعض الحمول األخ

 صػػػػػوليا لمتربػػػػػة أو لممسػػػػػطحات المائيػػػػػة األخػػػػػرى، قبػػػػػؿ و  معالجػػػػػة ميػػػػػاه الصػػػػػرؼ الصػػػػػحي سػػػػػرعة
تمػػػػػػوث  لكػػػػػػف بػػػػػػدوف األراضػػػػػػي الزراعيػػػػػػة ري والتػػػػػػي يمكػػػػػػف إعػػػػػػادة اسػػػػػػتخداميا مػػػػػػرة أخػػػػػػرى فػػػػػػي

 والنباتات التي يأكميا اإلنساف والحيواف لمتربة

 أو -فػػػػػػي ميػػػػػػاه البحػػػػػػار  تسػػػػػػرب لمػػػػػػنفط الػػػػػػتخمص مػػػػػػف نشػػػػػػاط النقػػػػػػؿ البحػػػػػػري، ومػػػػػػا حػػػػػػدث مػػػػػػف
 .مف خالؿ الحرؽ أو الشفط -األنيار المالحية

 فػػػػػػػػي بعػػػػػػػػض الصػػػػػػػػحارى المحػػػػػػػػددة، ألنيػػػػػػػػا تتسػػػػػػػػرب وتيػػػػػػػػدد النفايػػػػػػػػات المشػػػػػػػػعة محاولػػػػػػػػة دفػػػػػػػػف 
  .المياه الجوفية سالمة

  فػػػػرض احتياطػػػػػات أىمني ػػػػة عمػػػػػى نطػػػػاؽ واسػػػػػع مػػػػف أجػػػػػؿ المحافظػػػػة عمػػػػػى سػػػػالمة الميػػػػػاه الجوفيػػػػػة
مػػػػػف مصػػػػػادر ميػػػػػاه الشػػػػػرب، وذلػػػػػؾ بمنػػػػػع الزراعػػػػػة أو البنػػػػػاء أو قيػػػػػاـ أي نشػػػػػاط كمصػػػػػدر آمػػػػػف 

 .صناعي قد يضر بسالمة المياه

  محاولػػػػة إعػػػػادة تػػػػدوير بعػػػػض نفايػػػػات المصػػػػانع بػػػػداًل مػػػػف إلقائيػػػػا فػػػػي المصػػػػارؼ ووصػػػػوليا إلػػػػى
  .المياه الجوفية بالمثؿ طالما ال يوجد ضرر مف إعادة استخداميا مرة أخرى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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  الكيميػػػػػائى والحيػػػػػوى لممػػػػػػاء بواسػػػػػطة مختبػػػػػرات متخصصػػػػػة، لضػػػػػماف المعػػػػػػايير التحميػػػػػؿ الػػػػػدورى
 .التي تتحقؽ بيا جودة المياه وعدـ تموثيا

 مػػػػػػػػاء  الحػػػػػػػػد مػػػػػػػػف تمػػػػػػػػوث اليػػػػػػػػواء الػػػػػػػػذي يسػػػػػػػػاىـ فػػػػػػػػي تمػػػػػػػػوث ميػػػػػػػػاه األمطػػػػػػػػار، وتحوليػػػػػػػػا إلػػػػػػػػى
ىػػػػػػػو تػػػػػػػوافر الػػػػػػػوعي البشػػػػػػػري الػػػػػػػذي يػػػػػػػؤمف  .يثيػػػػػػػر الكثيػػػػػػػر مػػػػػػػف المشػػػػػػػاكؿ المتداخمػػػػػػػة حمضػػػػػػػي

  .بضرورة محافظتو عمى المياه مف التموث

  Microbiology of Domestic Water :جي المياه الصحية مايكروبيولو 

 مياه الشرب:

السطحية كاألنيار والجداوؿ والبحيرات كمصادر تعتمد غالبية التجمعات السكانية عمى مصادر المياه       

لمياه الشرب, وىذه المصادر تكوف عرضة بشكؿ دائـ لمتموث وينتج عف ذلؾ التموث تغير في نوعية تمؾ 

المياه. توجد العديد مف األحياء المجيرية التي تعيش بصورة اعتيادية في الماء كما أف الماء قد يحتوي عمى 

مرضية(, وذلؾ الحتماؿ تموث تمؾ المياه ببراز أو بوؿ األشخاص المصابيف عوامؿ مرضية )ميكروبات 

 بفعؿ عدـ معالجة مياه الصرؼ الصحي قبؿ اعادتيا الى األنيار أو البحيرات.

التيفوئيد والباراتيفوئيد بعض األمراض التي يمكف أف تنتقؿ عف طريؽ مياه الشرب غير المعالجة: ومف

 كوليرا وشمؿ االطفاؿ واالسياؿ الفيروسي وغيرىاوالزحار العصوي واألميبي وال

 اف وجود الميكروبات في المياه ينتج عنو:

 انتقاؿ األمراض -1

 تمؼ المواد الغذائية والعديد مف العمميات الصناعية. -2

 استيالؾ األجيزة واألنابيب بسبب التلكؿ الذي يحصؿ بفعؿ الفعاليات الميكروبية. -3

 Water Purification:تنقية الماء 

بأنو الماء الخالي مف العوامؿ المرضية الميكروبية والمواد الكيمياوية الخطرة  الماء الصالح لمشربيعرؼ 

 ويمتاز بكونو عديـ الموف والرائحة وصافي رائؽ. (Potable Water)عمى حياة االنساف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D8%B6%D9%8A
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فضالت صحية أو  فيو الماء غير الصالح لمشرب ويحتوي عمى (Polluted Water) الماء المموثأما 

 صناعية ويمتاز بوجود روائح وطعـ غير مستحب ويعتبر ذلؾ كمؤشر لمتموث الميكروبي.

 

 : Individual Water Suppliesتجهيزات المياه الفردية 

تعتمد بعض المناطؽ الريفية التي ال تصميا خدمات البمدية عمى استخداـ مياه المطر في أغمب األحياف 

خزانات أرضية أو عمى مياه اآلبار والينابيع, كما قد تستخدـ المياه السطحية المتجمع والمخزوف في 

والميكروبات  ألغراض الشرب وفي حالة استخداـ المياه السطحية يجب معالجتيا وتنقيتيا مف الشوائب

 بالغمي او التعقيـ بمنظومة تعقيـ صغيرة.

 

 :Municipal Water Suppliesتجهيزات ماء البمدية 

ز المدف وبعض القرى القريبة بمياه الشرب بعد معالجة المياه السطحية التي في الغالب تكوف مياه يتـ تجيي

 األنيار.

اف الغرض مف تنقية مياه الشرب ىو الحصوؿ عمى ماء ذي نوعية آمنة لالستخداـ البشري. تتضمف عممية 

واضافة  Filtrationوالترشيح  Sedimentationتنقية مياه الشرب العمميات الرئيسية الثالث وىي الترسيب 

 اضافة الى عمميات أخرى ربما تتطمبيا. Chlorinationالكمور 

: يحصؿ الترسيب في خزانات ضخمة حيث يضخ الماء الخاـ بواسطة المضخات ليتجمع في الترسيب -1

الدقائؽ زانات كبيرة تعرؼ بخزانات الترسيب ويبقى الماء ساكنا لفترة مف الزمف لمسماح بتجمع وترسب خ

وىو  (Alum)العالقة في الماء خصوصا الدقائؽ الكبيرة الحجـ وفي ىذه المرحمة يتـ اضافة حجر الشب 

كبريتات األلمنيـو لزيادة كفاءة الترسيب حيث أف مادة الشب تكوف راسبا شمعيا أممسا لزجا تمتصؽ عميو 

 األحياء المجيرية والدقائؽ العالقة.
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الترسيب يتـ ضخ المياه مف أحواض الترسيب الى مرشحات رممية وىي  : بعد اتماـ عمميةالترشيح -2

أحواض تحوي رمؿ متدرج في نعومتو يمرر الماء خالؿ تمؾ المرشحات الرممية وبانتياء عممية الترسيب 

 % مف البكتريا قد رفع مف الماء.99والترشيح يكوف حوالي 

ؿ ضخيا لالستيالؾ واليدؼ مف اضافة الكمور : تتـ اضافة الكمور الى مياه الشرب قباضافة الكمور -3

يراعى أف تكوف اضافة الكمور ضمف النسب المعموؿ بيا وىي  ضماف تعقيـ مياه الشرب وفي ىذه الحالة

 لتر حسب شدة التموث الميكروبي.\ممغـ 1-0.2

 ا:اضافة الى ىذه العمميات األساسية يمكف أف تشتمؿ عمميات تجييز مياه الشرب عمميات أخرى مني

( والمتسببة بفعؿ أمالح الكالسيـو والمغنيسيـو وذلؾ بترسيبيا باضافة معالجة عسر المياهالقضاء ) -4

 ىيدروكسيد الكالسيـو أو كاربونات الصوديـو وىذه المعالجة تساعد في التخمص مف العكاره.

 متعادؿ. pHفي حالة كوف المياه حامضية او قاعدية وجعميا ذات  pHتعديل قيمة ال -5

 ي الخزانات.غير المستحبة عف طريؽ اضافة المطيرات ف األلوان والطعومالتخمص مف  -6

 وذلؾ لمسيطرة عمى نخر األسناف وتجنبو. الفمور اضافة -7

اف طوؿ فترة المعالجة وطبيعة المعالجة التي يتـ اجراؤىا عمى المياه قبؿ اعدادىا لمشرب يعتمد عمى طبيعة 

 لمستخدمة.ودرجة تموث المياه الخاـ ا

 يوضح المخطط الطرؽ المعتادة ومراحؿ تنقية مياه الشرب.
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 :تقدير صالحية المياه لالستعمال اآلدمي

نحكـ عمى صالحية المياه لالستعماؿ، بعد أف نجري عمييا مجموعة مف االختبارات الطبيعية، والكيميائية، 

بشكؿ دوري، لمتابعة الظروؼ الصحية لمياه  واإلشعاعية، والميكروبيولوجية، وتجري ىذه االختبارات أيضاً 

 الشرب.

 األدلة البكتريولوجية لتموث المياه

الكشؼ عف الميكروبات المرضية بالماء، أمر بالغ الصعوبة، إذ أف ىذه الميكروبات قد توجد بأعداد قميمة، 

ارجي، عف مما يجعؿ مف الصعب عزليا في مزارع نقية كما أنو ليس مف السيؿ تمييزىا بالشكؿ الخ

الميكروبات األخرى غير المرضية، فإذا ما أريد الكشؼ عنيا وتمييزىا عف غيرىا، فإف ذلؾ يتطمب عماًل 

 ومجيودا كبيرًا، ووقتًا طوياًل قد يحدث أثناءه خطر.

ثالث مجاميع لمبكتريا الدالة عمى تموث المياه بمياه المجاري والتي مازالت  Houstonميز العالـ  لذلؾ

 -:تى يومنا ىذا وىيتستعمؿ ح

 بكتريا القولوف بColiform  

  المسبحيات البرازيوFecal streptococcus  
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 بكترياClostiridium  المكونة لمغاز 

عمى اعتبار إف مصدر ىذه المجاميع البكتيرية ىو إفرازات اإلنساف والحيواف والطيور . وليذا فاف تواجد 

 موث بالبكتريا المرضية المعويةموث ألبرازي واحتماؿ التىذه اإلفرازات في الماء دليؿ عمى الت

وىناؾ العديد مف البكتريا المرضية المعوية تصؿ لممياه والتي تدؿ عمى التموث المائي بالبراز وتشمؿ 

E.coli     وKelbsiella      وCitrobacter   وEnterobacter   إضافة إلى بكتريا

Sterptococcus faecalis    وperfringens   Clostiridium وغيرىا مف البكتريا  الممرضة 

وتؤكد الييئات الصحية انو ليس بالضرورة الكشؼ عف جميع ىذه البكتريا بؿ حددت مجاميع منيا لمكشؼ 

 عنيا مف اجؿ االستدالؿ عمى احتمالية تموث الماء ببكتريا ممرضة تكوف مرافقة ليذه البكتريا في األمعاء 

  ا الدالة عمى التموث بدال مف الكشؼ عف البكتريا الممرضة لألسباب التالية : ويكشؼ عف البكتري 

 عداد ىائمة أكثر مف الممرضة.تتواجد ىذه البكتريا با -1

 تكوف أكثر مقاومة مف الممرضة لظروؼ المياه والمعامالت الجارية عميو. -2

 سيولة الكشؼ عنيا وتمييزىا . -3

 بكتريا الممرضة في األمعاء .تواجدىا يكوف مالـز لتواجد ال-4

بكتريا معوية توجد في أمعاء الحيوانات ذات الدـ  Fecal streptococcusاما المسبحيات البرازية 

تتوفر بكثرة في األمعاء الغميظة لإلنساف Streptococcus faecalisالحار ومف ضمنيا اإلنساف وخاصة  

ف الباحثيف باستخداميا مؤشر لمداللة عمى التموث ووجودىا يدؿ عمى تموث برازي حديث .وقد طالب عدد م

 ألبرازي وخاصة أنيا تمتمؾ المزايا التالية.

 التتكاثر بالماء.  .1

 . Coliformوجود عالقة بينيا وبيف الكوليفوـر البرازية  .2

 تموت بصورة أبطأ مف الكوليفوـر وخاصة تمؾ التي تنجرؼ مف أراضي زراعية .  .3

لمعيش في المياه الصالحة لمشرب وبذلؾ تحقؽ التموث ألنظمة التوزيع   E.coliمف  ليا قابمية اكبر .4

 البعيدة عف مصادر التموث .
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وبالرغـ مما ذكر أنفا فال تعد المسبحيات البرازية حتى أالف نموذجية الستعماليا ككاشؼ لمتموث ألبرازي 

 ز .مقارنة بالكوليفوـر ألنيا اقؿ مف الكوليفوـر تواجدا في البرا

:Legionella  ىي جنس مف البكتيريا سالبة غراـ تتبع مف رتبة الفيمقيات. ىذه البكتريا تسبب داء

الفيالقة .تنتشر بكتيريا الفيمقية في المياه الراكدة ، كما تنتشر في صنابير البيوت و دش االستحماـ وحتى 

أياـ( .  3)مثؿ السفر لمدة أطوؿ مف في انابيب اجيزة التبريد)السبمت( إذا غاب السكاف عف البيت طويال 

. مف مف السفرليذا وجب تسريب المياه الراكدة في أنابيب الصنابير ودش االستحماـ بمجرد عودة العائمة 

الخطر عمى صحة األنساف أف يستحـ بيذا الماء الراكد في أنابيب المياه ألف تمؾ البكتريا الخطرة تدخؿ إلى 

 ف.رئتيو وتصيبو بمرض وحمى خطيري

 مياه المسابح:

تعتبر مياه المسابح عرضة لمتموث بشكؿ كبير كثافة عدد األشخاص السابحيف ويمكف أف ينتج عف ذلؾ 

واصابات والتيابات العيف واألنؼ رية الجمدية المعدية االصابات الفطمشاكؿ صحية عديدة مف أىميا 

مامات السباحة العامة، مشاكؿ وبذلؾ، فقد تسبب مياه ح واألذف والحنجرة واصابات الجياز اليضمي

. لذلؾ يجب تطبيؽ رقابة صحية شديدة عمى المسابح لمنع انتشار بات معديةصحية، بما تنقمو مف ميكرو 

 األمراض ومف ىذه االجراءات:

 مى المسابح ضرورة اجراء الكشؼ الصحي الدوري لألشخاص المتردديف ع -1

 قبؿ دخوؿ حماـ السباحة.التأكيد عمى ضرورة اغتساؿ األشخاص بشكؿ جيد  -2

 واد مطيرةضرورة غمس أقداـ األشخاص الراغبيف في السباحة في أحواض توضع فييا م -3

 الفحص المستمر لمياه المسابح لمتأكد مف خموىا مف التموث الميكروبي. -4

 استخداـ الكمور في معالجة مياه المسابح وااللتزاـ بالنسبة الموصى بيا. -5

 ترشيح خاصة في معالجة مياه المسابح.استعماؿ معدات  -6

 ضرورة تغيير مياه المسابح بشكؿ دوري منتظـ. -7

 غمؽ المسابح عند ارتفاع نسب التموث فييا ومعالجة تمؾ المشكمة قبؿ اعادة فتحيا مرة أخرى. -8
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 مياه الصرف الصحي ومموثاتها

ي يتـ جمعيا مف تمؾ المصادر عمى يتـ تجميع مياه الصرؼ الصحي مف عدة مصادر ، وتعتمد الكميات الت

 : المصدر ونوعية نظاـ التجميع المستعمؿ فييا . ومف مصادر تمؾ المياه مايمي

 . مياه استعماالت االغراض المنزلية والتجارية وغيرىا كالمدارس والفنادؽ والمطاعـ .1

 . مياه االستعماالت الصناعية .2

 . يؼ السيوؿمياه األمطار في حالة دمج شبكة المجاري بشبكة تصر  .3

 . المياه المتسربة مف عدة مصادر وخاصة الجوفية .4

% والبقية عبارة عف مموثات 99.9تحتوي ىذه المياه عمى عدة عناصر صمبة وذائبة ، يمثؿ الماء فييا نسبة 

 : أىميا

 مواد عالقة .1
 مواد عضوية قابمة لمتحمؿ .2
 كائنات حية مسببة لألمراض .3
 بوتاسيـومواد مغذية لمنبات نتروجيف ، فوسفور  .4
 مواد عضوية مقاومة لمتحمؿ .5
 معادف ثقيمة .6
 أمالح معدنية ذائبة .7

 أهم صفات مياه المجاري:
 الرائحة والموف والعكارة ودرجة الحرارة وغيرىامثؿ  :صفات فيزيائية وكيميائية -1
 O2وىػػي كميػػة  Biological Oxygen Demand (BOD)االحتيػػاج البيولػػوجي لألكسػػجيف   -2

لدقيقػة التمػاـ عمميػة التحمػؿ اليػوائي لممػواد العضػوية الموجػودة فػي ميػاه الصػرؼ التي تحتاجيػا األحيػاء ا
 الصحي

بأخػػذ مجمػػوعتيف مػػف عينػػات الميػػاه المجموعػػة األولػػى يػػتـ قيػػاس تركيػػز األوكسػػجيف الػػذائب  B.O.Dيػػتـ تقػػدير اؿ
بػؿ قيػاس األوكسػجيف ـ لمػدة خمسػة أيػاـ ق21oلتر, أما المجموعة الثانية مف عينات المياه فػتحفض فػي \فييا مغـ

 .BODالمذاب فييا والفرؽ بيف القيمة في الحالة األولى والثانية يمثؿ الػ 
 الصفات الميكروبيولوجية -3

مػواد صػمبة  1.13-1.12% مػاء وحػوالي 99.9تختمؼ الخصائص الكيميائيػة لميػاه المجػاري حيػث انيػا تتكػوف مػف 
أعػداد وأنػواع األحيػاء المجيريػة الموجػودة فييػا, تحتػؿ  عالقة عضوية وغير عضوية لذلؾ فاف مػف المتوقػع أف تختمػؼ
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البكتريػػا المرتبػػة األولػػى مػػف حيػػث التنػػوع ومػػف حيػػث األعػػداد كمػػا تشػػتمؿ األحيػػاء الدقيقػػة الموجػػودة فػػي ميػػاه المجػػاري 
 الفطريات واالبتدائيات والطحالب والفيروسات.

و المسػبحيات البرازيػة  Coliformمؿ مجموعػة الكوليفػوـر تقدر أعداد البكنريا في مياه المجاري بالمالييف لكؿ مؿ وتشػت
Fecal Streptococcus  والعصػػويات الالىوائيػػة المكونػػة لمسػػبورات, كمػػا تتواجػػد البكتريػػا المحممػػة لمبػػروتيف المسػػببة

و   Pseudomonas aeuginosaو   Pseudomonas fluorescenceمثػؿ  Putrefying Bacteriaلمػتعفف 
Proteus vulgaris   وBacillus subtilis   وBacillus cereus   وAerobacter cloacae . 

 Desulfovibrio desuكما تحتوي عمى البكتريا المختزلة لمكبريت وخصوصا 
كمػا توجػد البكتريػا المنتجػة  Thiobacillusاضػافة الػى احتػواء ميػاه المجػاري عمػى البكتريػا المؤكسػدة لمكبريػت وخاصػة 

 .Methanococcusو  Methanosarcinaو  Methanobacteriumىوائية اجبارية مثؿ لمميثاف التي تعتبر ال
كما تكثر في ميػاه المجػاري .كما تحتوي مياه المجاري عمى البكتريا المحممة لمزيوت والييدروكاربونات و البكتريا الغمدية

  Cryptococcusو   Candidaو   Saccharomycesالغنية بػالمواد العضػوية أنػواع مختمفػة مػف الفطريػات تشػمؿ 
 كما تحتوي مياه المجاري الخاصة بمصانع المشروبات عمى أعداد كبيرة مف الخمائر.  Rhodotorulaو 
 

 معالجة مياه الصرف الصحي

إف الغرض مف معالجة مياه الصرؼ الصحي ىو إسراع العمميات الطبعية التي تحدث لتمؾ المياه تحت ظروؼ 

باب اليامة لتطوير طرؽ معالجة تمؾ المياه تأثيرىا عمى الصحة العامة والبيئة محكمة وبحجـ صغير . ومف األس

حيث كانت المعالجة تنحصر في ازالة المواد العالقة والطافية والتخمص مف المواد العضوية المتحممة وبعض األحياء 

ة وعمـ االحياء الدقيقة وزيادة الدقيقة المسببة لألمراض . ونتيجة لتقدـ العمـ في مجاؿ الكيمياء والكيمياء الحيوي

نتاج مواد  المعرفة بتأثير المموثات عمى البيئة سواء عمى المدى القريب أو البعيد إضافة إلى التقدـ الصناعي وا 

جديدة جعؿ مف الضروري تطوير طرؽ معالجو لتمؾ المياه تكوف قادرة عمى إزالة معظـ المموثات التي لـ يكف مف 

تشمؿ معالجة مياه الصرؼ الصحي مجموعة مف العمميات الطبيعية . لمستعممة قديماً السيؿ إزالتيا بالطرؽ ا

والكيميائية واالحيائية التي يتـ فييا إزالة المواد الصمبة والعضوية والكائنات الدقيقة أو تقميميا إلى درجة مقبولة ، وقد 

تشتمؿ وسفور والنيتروجيف في تمؾ المياه يشمؿ ذلؾ إزالة بعض العناصر الغذائية ذات التركيزات العالية مثؿ الف

عمميات معالجة مياه المجاري نوعيف مف المعالجات وىذه المعالجات أما أف تتـ داخؿ وحدات األىالي أو داخؿ 

 وحدات البمدية.
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 الوحدات االىمية

ضػػوية ىػػي خػػزاف مصػػمت غيػػر منفػػذ لممػػاء يسػػتعمؿ لتحميػػؿ المػػواد الع septic tankالحفػػرة التجميعيػػة الصػػماء
 وترسيب المواد الصمبة العالقة وتجميعيا موقتاً 

 
 

أرضي يبنى لتتجمع فيو مياه المجاري وفي ىذا الخزاف تحدث عمميتيف عادة ىما ترسيب المواد  عبارة عف خزاف

الصمبة الثقيمة مف جية ومف جية أخرى تحمؿ بايولوجي لمرواسب بفعؿ البكتريا الالىوائية . عادة ىذه العممية 

 .تكوف مصحوبة بانبعاث روائح كريية بسبب الغازات الناتجة ومنيا غاز الميثاف

 

 وحدات البمدية

ويمكف تقسيـ تمؾ إف طريقة المعالجة ىي عبارة عف مجموعة مف الوحدات المتتالية لكؿ منيا وظيفة أو أكثر.

العمميات حسب درجة المعالجة إلى عمميات ميكانيكية) تمييدية وأولية( وثانوية ومتقدمة ، وتأتي عممية التطيير 

 : حؿ المعالجة وتتضمف ىذه المراحؿ مايميلمقضاء عمى األحياء الدقيقة في نياية مرا

تيدؼ الى التخمص مف المواد الكبيرة والرماؿ والمواد المعدنية  المعالجة الميكانيكية ) الفيزيائية( : -اوال 

 والمواد القابمة لمترسيب،إضافة الى الشحـو والزيوت.

 بعض المراجع تقسـ ىذه المعالجة الى مرحمتيف جزئيتيف:

 : هيديةالمعالجة التم .1

https://smartengs.files.wordpress.com/2015/12/ab399-kkkk.jpg
https://smartengs.files.wordpress.com/2015/12/ab399-kkkk.jpg
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تستخدـ في ىذه المرحمة مف المعالجة وسائؿ لفصؿ وتقطيع االجزاء الكبيرة الموجدة في المياه لحماية أجيزة 

المحطة ومنع انسداد األنابيب ، وتتكوف ىذه الوسائؿ مف منخؿ متسع الفتحات وأجيزة سحؽ وتحتوي ىذه 

% مف 11 -5ؿ ىذه العممية فإنو يمكف إزالة المرحمة أحيانا عمى أحواض أولية لمتشبيع باألكسجيف ، ومف خال

% مف المواد العالقة . وال تعد ىذه النسب مف اإلزالة كافية  21-2المواد العضوية القابمة لمتحمؿ إضافة إلى 

 . الغرض إعادة استعماؿ المياه في أي نشاط

 : المعالجة األولية .2

مبة غيػػر العضػػوية القابمػػة لمفصػػؿ مػػف خػػالؿ عمميػػة الغػػرض مػػف ىػػذه المعالجػػة إزالػػة المػػواد العضػػوية والمػػواد الصػػ

مػف المػواد العضػوية القابمػة لمتحمػؿ إضػافة  % 50 – 35الترسػيب . ويمكػف فػي ىػذه المرحمػة مػف المعالجػة إزالػة 

مف المواد العالقة وحتى ىػذه الدرجػة مػف المعالجػة فػإف المػاء ال يػزاؿ غيػر صػالح لالسػتعماؿ .  % 70– 51إلى 

خاصػػػة بالمعالجػػػة األوليػػػة عمػػػى أخػػػواض لمترسػػػيب باالضػػػافة إلػػػى المرافػػػؽ الموجػػػدة فػػػي وحػػػدة وتحتػػػوي الوحػػػدة ال

المعالجة التمييدية وربمػا تحتػوي أيضػا عمػى وحػدات تغذيػة لػبعض المػواد الكيميائيػة إضػافة إلػى أجيػزة لخمػط تمػؾ 

 . المواد مع المياه

 : )المعالجة الثانوية( المعالجة البيولوجية -ثانيا 

مػػة مػػف المعالجػػة عبػػارة عػػف تحويػػؿ احيػػائي لممػػواد العضػػوية إلػػى كتػػؿ حيويػػة تػػزاؿ فيمػػا بعػػد عػػف طريػػؽ ىػػذه المرح

% مػف المػواد القابمػة  91الترسيب في حوض الترسػيب الثػانوي ويمكػف مػف خػالؿ المعالجػة الثانويػة إزالػة مػايقرب 

الثانويػػة يمكػػف تقسػػيميا حسػػب  ، وىنػػاؾ عػػدة أنػػواع مػػف المعالجػػة % مػػف المػػواد العالقػػة 85لمتحمػػؿ إضػػافة الػػى 

 : سرعة تحميؿ المواد العضوية إلى

 طرائؽ طبيعية(عمميات منخفضة المعدؿ)-

 .برؾ أو بحيرات المياه: 1

  anaerobic lagoon برؾ الترسيب الالىوائية -

ويػػتـ تحقيػػؽ الظػػروؼ الالىوائيػػة فػػي البركػػة عػػف طريػػؽ حجػػز الزيػػوت والشػػحـو والمػػواد الطافيػػة بواسػػطة جػػدراف 

أمػػا الحمػػأة المترسػػبة فػػي قػػاع البركػػة فتتػػرؾ لفتػػرة طويمػػة لتتكثػػؼ  .غاطسػػة تركػػب عنػػد محػػرج الميػػاه مػػف البركػػة
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شػػير بعػػدىا تفػػرش فػػي مسػػطحات لتجػػؼ تحػػت تػػأثير أشػػعة 12-6وتتخمػػر ويػػتـ تعزيميػػا كػػؿ فتػػرة تتػػروح بػػيف 

 الشمس )تجفيؼ طبيعي(.

  oxidative lagoon برؾ االكسدة -

عالجػة ميػاه الصػرؼ الصػحي، حيػث يػتـ فػي ىػذه البركػة تػأميف االكسػجيف الػذي تحتاجػو تعتبر مف أبسط طرائؽ م

البكتريػػا ليػػدـ المػػواد العضػػوية الموجػػودة فػػي ميػػاه الصػػرؼ الصػػحي، وذلػػؾ عػػف طريػػؽ الطحالػػب التػػي تنمػػو فػػي 

سػػدة البركػػة والتػػي تحصػػؿ عمػػى ثػػاني أكسػػيد الكربػػوف الػػذي تحتاجػػو فػػي عمميػػة التمثيػػؿ اليخضػػوري مػػف نػػواتج أك

المواد العضوية بواسطة البكتريا، أما الطريؽ االخر الذي تحصؿ مف خاللو البكتريػا عمػى االكسػجيف فيػو انحػالؿ 

 .أالكسجيف الموجود في اليواء المحيط بسطح البركة

د يسػو  .إف الحمأة الناتجة عف العممية البيولوجية تترسػب فػي قػاع البركػة وتتػرؾ لفتػرة يػتـ خالليػا تكثيفيػا وتخميرىػا

في طبقة المياه ظروؼ ىوائية وتتـ فييا أكسدة المواد العضػوية كمػا ورد سػابقا وظػروؼ اليوائيػة فػي طبقػة الحمػأة 

 . لتخمر الحمأة، ويفصؿ بيف ىاتيف الطبقتيف طبقة اختيارية لذلؾ يطمؽ عمييا اسـ البرؾ االختيارية

 
 

  maturation lagoon برؾ االنضاج -

عية المياه الناتجة مف البرؾ االختيارية أو مف أي طريقة معالجة أخرى، حيث تيدؼ ىذه البرؾ ىو تحسيف نو 

ينخفض عدد البكتريا الممرضة إضافة إلى إ ازلة عالية جدا .ً  لمبكتريا البرزية والفيروسات وج ارثيـ أخرى 

لمادة العضوية، وبعض الطحالب يرجع التأثير القاتؿ لمبكتريا إلى عوامؿ عديدة منيا عوامؿ رئيسية مثؿ نقص ا



                       rd  BIO 3 والمياه علم االحياء المجهرية في التربة                                                   
Soil and aquatic Microbiology                                                 

 31 

،السمـو والمضادات الحيوية التي  PH األشعة فوؽ البنفسجية، ومنيا ذات تأثير محدود ، الرقـ الييدروجيني

 .تفرزىا بعض الكائنات إضافة إلى الموت الطبيعي لمبكتريا

 
لحاجة عدـ ا  .كمفة بناء وتشغيؿ منخفضة  .بساطة في البناء والتشغيؿ  : ميزات طريقة برؾ المياه

تتأثر ىذه الطريقة   .تحمؿ الصدمات الييدروليكية والعضوية لكوادر ذات تأىيؿ عاؿ لمتشغيؿ والصيانة 

تحتاج ىذه الطريقة إلى مساحات   .بالعوامؿ المناخية (حرارة، رياح وسطوع شمسي، تبخر) بشكؿ واضح

كفاءة   .بداية محطة المعالجةاحتماؿ صدور الروائح المزعجة وتجمع لمحشرات في   .شاسعة مف األرض

 .معالجة مرتفعة

 محطات المعالجة بالنباتات-2

تعتمد تكنولوجيا المعالجة بالنباتات عمى العمميات الفيزيائية والبيوكيميائية التي تحدث في وسط بيئي مناسب 

( وتقـو ( P,N د المغذية)المياه والتربة والنباتات المائية والبكتيريا واليواء(. فالنباتات تقـو بامتصاص الموا

 . البكتيريا التي تنمو عمى االجزاء المغمورة مف النباتات بتخميص المياه مف المواد العضوية الكربونية

 
 

   :ميزات طريقة المعالجة بالنباتات
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  (.وسفورطريقة مناسبة بيئيًا و رخيصةتستخدـ لممعالجة الثانوية والثالثية) كخطوة مستقمة الزالة النتروجيف والف -

  .ػ تشغيميا بسيط وال تحتاج الى كوادر عالية التأىيؿ

 ػ فعاليتيا في القضاء عمى البكتريا الضارة والفيروسات وبيوض الديداف الممرضة

 .ػ تحتاج لمساحة كبيرة لذا ينحصر استخداميا لمغزارات الصغيرة .

 

 )طرائؽ اصطناعية (.عمميات عالية المعدؿ -

طر و  Trickling filter والترشيح بالتنقيط Activated sludge process الحمأة المحفزة: ومف أمثمتيا عممية 

 :يقة المرشحات البيولوجية

 

 و ىذه الفروقات تتمخص بػ: سنستعرض الفروقات بين الطرائق الطبيعية والصنعية

 مساحة االرض الالزمة لمطرؽ الطبيعية أكبربكثير. -1

 ير عمى التجييزات الميكانيكية..تعتمد الطرؽ الصنعية بشكؿ كب 2

 .كمفة الصيانة والتشغيؿ أكبر والكادر االلـز لتشغيميا أكبر وتجييزات أعمى. 3

.التأثير السمبي لممحطة عمى الجوار ( في حاالت المحطات الطبيعية أكبر، أما تأثير المحطات الصنعية  4

 فمرتبط بصحة تشغيميا.

 عية أبسط وكمية الحمأة أقؿ..طرؽ معالجة الحمأة بالطرائؽ الطبي 5

 .غالبًا تكوف االحػواض المختػمفة في محطػة معػالجة صنعية ذات وظيفة واحػدة ) فيزيائية، كيميائية، بيولوجية(.6

 

،(تحسيف خواص P.Nاليدؼ الرئيسي منيا ازالة المغذيات ) -)المعالجة الثالثية(: ثالثا:المعالجة المتقدمة

يتـ تطبيؽ ىذه المرحمة مف المعالجة عندما تكوف ىناؾ حاجة إلى  -ة المواد العالقةالمياه الجرثومية ،خفض نسب

ما نقي بدرجة عالية ويحتوي ىذه المرحمة عمى عمميات مختمفة إلزالة المموثات التي ال يمكف إزالتيا بالطرؽ 
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لمواد العالقة الصمبة الزائدة التقميدية سابقة الذكر ومف ىذه المموثات : النتروجيف والفوسفور والمواد العضوية وا

 : إضافة إلى المواد التي يصعب تحمميا بسيولة والمواد السامة وتتضمف ىذه العمميات ما يمي

I. التخثر الكيميائي والترسيب : Chemical coagulation & sedimentation  التخثر الكيميائي عبارة

ئي لمجسميات ينتج عنو تالصقيا مع بعضيا عف إضافة مواد كيميائية تساعد عمى إحداث تغير فيزيوكيميا

وبالتالي تجمعيا ومف ثـ ترسيبيا في أحواض الترسيب نظرًا لزيادة حجميا وتستخدـ . وتستخدـ عدة مخثرات 

 . كيميائية مف أىميا مركبات الحديد واأللمونيـو والكالسيـو والبوليمر

II. الترشيح الرممي : Sand Filteration : بنفاذ الماء خالؿ وسط رممي بسماكة عبارة عف عممية تسمح

سـ ويتـ مف خالؿ ىذه العممية إزالة معظـ الجسميات العالقة والتي لـ يتـ ترسيبيا في أحواض  51التقؿ عف 

الترسيب نظرًا لصغر حجميا إضافة إلى إزالة الموادالصمبة المتبقية بعد عممية التخثر الكيميائي كما أف ىذه 

مياه قبؿ معالجتيا في عمميات الحقة مثؿ االمتصاص الكربوني والتبادؿ األيوني العممية ضرورية لتنقية ال

 . والتناضح العكسي

III.االمتصاص الكربوني : Carbon Adsorption : ويتـ في ىذه العممية استخداـ كربوف منشط إلزالة المواد

وني ويتـ مف خالؿ الكربوف العضوية المذابة حيث يتـ تمرير المياه مف خالؿ خزانات تحتوي عمى الوسط الكرب

المنشط امتصاص المواد العضوية المذابة الموجودة في مياه الفضالت . وبعد تشبع الوسط الكربوني يتـ إعادة 

 . تنشيطو بواساطو الحرؽ أو استخداـ مواد كيميائية

IV. التبادؿ األيوني Ion Exchange  مادة تبادؿ مف خالؿ ىذه العممية يتـ إخالؿ أيةنات معينة في الماء مف

غير قابمة لمذوباف بأيونات أخرى . وعممية التبادؿ األيواني مشابية لعممية االمتصاص الكربوني إال أف األولى 

 . تستعمؿ ألغراض إزالة المواد غير العضوية

V. التناضح العكسي : Reverse Osmosis : يتـ في ىذه العممية ضخ الماء تحت ضغط عاؿ مف خالؿ

  صغيرة جدا يسمح بمرور جزيئات الماء فقط ويمنع مرور جزيئات األمالحغشاء رقيؽ ذو فتحات 

 

 : رابعا:عممية التطهير
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 15تتـ عممية التطيير مف خالؿ حقف محموؿ الكمور إلى حوض التطيير وعادة ما تكوف فترة التطيير لمدة 

 . دقيقة 121دقيقة كحد أدنى و تصؿ إلى 

 -عدـ تاثيره بالبيئو ومنيا عمي سبيؿ المثؿ ال الحصر : ىناؾ طرؽ بديمة لتعقييـ المياه مع ضماف

 التعقيـ بالغمياف  -1

 التعقيـ باستخداـ غاز األوزوف -2

 التعقيـ باألشعة فوؽ البنفسجية واألمواج فوؽ الصوتية والميزر -3

 
 مخطط معالجة مياه المجاري )البمدية(

 


