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 وجود المياه على كوكب األرض:

تملك المياه مكانًا مهمًا وسط  الننطا ال بي طأل لط وقد وقطد قطال ال طالم الووسطأل كاوبينسطكأل ث و يو طد  طوو  
با نيططة  طططأل اغوق منلططا مطططل الميطططاه التططأل و يمكطططل الريطططا  بططدونها ثد يقطططدو الر طططم المططا أل  لطططا اغوق برطططوالأل 

د يتطوع  ال طعا اغكبطو مطل 3مليطول كطم 35، مي رطوالأل %2.5تشطكل الميطاه ال ةبطة منهطا  قط   3مليول كطم 1400
ارتيا أل المياه ال ةبة  أل ال ليد المتواكم  أل الق بيل و أل ال بال ال ليدية و طأل المناسطيا ال ميقطة الراملطة للميطاه 

ت والنهططاو وو وبططة التططوا والميططاه ال و يططةد المدططادو اغساسططية للميططاه المسططتلدمة مططل قبططل اإلنسططال هططأل البريططوا
، مي مقطل  3ملط  كطم 200ال و ية ةات التوضع نيو ال ميقد يقدو ال طعا اوسطت ماوي مطل هطةه المدطادو رطوالأل 

 قطط  مططل م مططل الميططاه  لططا اغوق، ويتوا ططد  %0.01مططل اورتيططا أل الكلططأل للميططاه ال ةبططة ، ورططوالأل  %1مططل 
 لت م ات السكانية مما ي قد مل مشكلة اإلمداد الما ألد ال عا اغكبو مل هةه النسبة ب يدًا  ل ا

يوتب  ارتيا أل المياه ال ةبة  لا كوكا اغوق ب وامل ك يو  مهمهطا التبلطو مطل سط م المري طات، ريط  
مد ويتبلطو سطنويًا  1.4، مي ما ي ادل  بقة ما يطة بسطماكة  3مل  كم 505يتبلو سنويًا مل هةه الس وح روالأل 

مطل  ميطع اله طووت، مي رطوالأل  %80مطل الميطاهد  ل رطوالأل  3ملط  كطم 72 وق رطوالأل مل الس م ال طا  لط
 لططا  3ملطط  كططم 119 لططا سطط م المري ططات، بينمططا يسططق  سططنويًا  قطط  يسططق  سططنويًا مططل الميططاه  3ملطط  كططم 458

ةه الس م ال ا  ل وقد  ل الفوق بيل كمية اله ووت التأل تسق   لا المن قطة ال ا طة لط وق والتبلطو مطل هط
ينعل سنويًا  لا شكل مسيالت م وية تنةي المدادو الس رية  3مل  كم 47=72-119المن قة يقدو بروالأل 

 قط  مطل الميطاه ال و يطة، كمطا مل  3ملط  كطم 13وال و ية للمياه، وت دو اإلشاو   لا منه يمكننا اسطتلدام مطا قيمتطه 
ل آسطيا وممويكطا ال نوبيطة، وتسطق  النسطبة مك و مل ند  اله ووت الم وية ترد   أل منا ق مردد  هأل  عا م
مل المياه سطنويًا  بطو هطةه  3كم 6000اغكبو مل هةه الردة  لا من قة الماعول ترديدًا، كما ينتقل مك و مل 

 المن قةد 

مطططل الميطططاه سطططنويًا، ويمكطططل اسطططتلدام  3ملططط  كطططم 3.8تسطططتلدم البشطططوية  طططأل الوقطططت الرطططالأل مطططا يقطططاوا مطططل 
-25، مي يمكطل القطول بطهل هطةا اورتيطا أل يكفطأل للطط  3مل  كم 12ي يبلغ تقويبًا روالأل اورتيا أل المتو و والة

سنة القادمة،  و مل الضخ ال ا و لهةه المياه يقود  لا للق معمات مت دد  مبس ها هبو  التوا واغبنية كما  30
اغمتططاو كمططا يرططد   ططأل يرططد   ططأل المكسططيك وبططانكوك ، كمططا يقططود  لططا انلفططاق منسططوا الميططاه ال و يططة ل شططوات 

 مانيالد

 

 

 



TABLE 1 World water distribution 
 

Share of World Reserves 
(%) 

Volume (km3) Area Covered 
(km2) Form of Water of Fresh 

Water 
Reserves 

of Total 
Water 

Reserves 
—  96.5  1,338,000,000  361,300,000  World ocean  
—  1.7  23,400,000  134,800,000  Groundwater  

30.1  0.76  10,530,000  134,800,000  Predominantly fresh  
groundwater 

0.05  0.001  16,500  82,000,000  Soil moisture  

68.7  1.74  24,064,100  16,227,500  Glaciers and permanent  
snow cover 

61.7  1.56  21,600,000  13,980,000  Antarctica  
6.68  0.17  2,340,000  1,802,400  Greenland  
0.24  0.006  83,500  226,100  Artic islands  
0.12  0.003  40,600  224,000  Mountain areas  

0.86  0.022  300,000  21,000,000  Ground ice in zones of 
 permafrost strata 

—  0.013  176,400  2,058,700  Water reserves in lakes  
0.26  0.007  91,000  1,236,400  Freshwater  
—  0.006  85,400  822,300  Saltwater  

0.03  0.0008  11,470  2,682,600  Marsh water  
0.006  0.0002  2,120  148,800,000  Water in rivers  
0.003  0.0001  1,120  510,000,000  Biological water  
0.04  0.001  12,900  510,000,000  Atmospheric water  
—  100  1,385,984, 610  510,000,000  Total water  

100  2.53  35,029,210  148,800,000  Total freshwater  

 

 

 

 



 المصادر المائية :
 تقسم المصادر المائية إلى مصادر سطحية وأخرى جوفية. 

 منهاو و داول وبريوات وبراو ومري اتد المصادر السطحية:

  :تتد  مياه اغنهاو بالموادفات اآلتية:األنهار  

ميل لططالل  دططول السططنة ولططةلك و بططد مططل دواسططة  مكانيططة تططهالتذبذذذب الكبيذذر لنوعيذذة مياتهذذا ولتصذذاريفها 
  الكمية الم لوبة مل المياه  أل  توات التداوي  الدنيا للتياو النهوي مي  أل  تو  ال  اا اغدنوي للنهود

وتطعداد درجذة لذوم مرتفعذة وعكذارل عاليذة نسذبيا  وك يوًا مطا تملطك  التركيز العالي للمواد العضوية والبكتريا،
و أل وتك و تواكيع السميات الكيميا ية الملتلفة كالمبيدات  كاو  المياه ودو ة تلو ها البكتويولفترل الفيضانات  أل 

 الخد …واوترادات النتوو ينية 

 نالبًا ولدودًا شتاًا، ري  تقل نسبة التنةية ال و ية له  تراكيز األمالح في مياه األنهار منخفضة

 باست ناا مياه منهاو المنا ق الراو د  لمياه اغنهاوالقساول غير الكبيرل 

 لهد عالقة كبيرل بنسبة التغذية السطحية والجوفية الشا بأل لمياه اغنهاو  للتوكيا

 :البحيرات 

الما ية السنوية  التعويضد وتشكل مدادو البحيرات الطبيعية: وتشمل بحيرات راكدل ، وبحيرات جارية-1
لمنسطوا المطا أل ، لطةلك  طال انلفطاق ا %  1.5-0.3للبريوات الواكد  نسبًا منلفضة مل ميطاه المدطدو المطا أل 

نيو  كطو  نرطوًا للتبطادل المطا أل تغير ايكولوجي  يها  ند استلدامها كمددو لإلمداد الما أل يمكل مل يقود  لا 
  الب ألا لهةه المدادود

كحجذذم البحيذذرل وعمقهذذا والتبذذادل لميططاه البريططوات بم مو ططة مططل ال وامططل: يتذذر ر التركيذذب الهيذذدروكيميائي 
ل وتسارع العمليات البيولوجية والتركيب الغازي للمياه وتركيز المواد الحيويذة ودرجذة المائي والشكل العام للبحير 

لميطاه اغنهطاو والمسطايل السطط رية الذ.. ويتذر ر التركيذذب الكيميذائي لميذاه البحيذرات بالتركيذذب الكيميذائي …الخلذط 
 الوا د  ولمياه المدادو ال و ية المنةيةد

، وتططعداد دو ططة يز المنخفضذذة للمذذواد العالقذذة وبذذدرجات تمعذذدم متفاوتذذةبذذالتراكتتميططع ميططاه البريططوات نالبططًا 
بشطكل كبيططو  ططأل  تططو  الفيضطانات، وتكططول تواكيططع اغمططالح  طأل ميططاه بريططوات المنططا ق ال ا طة مكبططو منهططا  ططأل  لونهذذا

  مياه بريوات المنا ق ةات اله ووت الم وية الكبيو د



قامطططة  لطططا اغنهطططاو، وتعيطططد البريطططوات اودططط نا ية تتشطططكل للططط  السطططدود المالبحيذذذرات انصذذذطناعية:  -2
اورتيا أل الساكل للمياه ولكنها بنف  الوقت تلفق بشد  التبادل الما أل  أل النرام النهطوي ممطا يط  و سطلبًا  لطا 
 نو ية المياه وتشكل البريوات اود نا ية ل وًا كبيوًا  لا النرام الهيدوولو أل و لا اغنرمة البي ية الما يةد 

 ه البحار والمحيطات: ميا 

نسبيًا وتروي هةه المياه  لا تواكيع  اليطة ل مطالح  يهطا،  و منهطا تملطك بالتركيب الكيمائي ال ابت تتد  
قسططاوً  كوبوناتيططًة نيططو كبيططو  نسططبيًا لططةلك يك ططو اسططتلدام البرططاو والمري ططات كمدططادو إلمططداد المنشطط ت الدططنا ية 

سططططال بفضططططل التكنولو يططططا الردي ططططة المت ططططوو  ل ططططوق التناضططططم ال كسططططأل الضططططلمة بميططططاه التبويططططدد وقططططد تمكططططل اإلن
Reverse Osmosis (RO)  والتبادل النشا أل الكهوبا ألElectrodialysis   ،والنرم الرواويطة الملتلفطة ددالطخ

مططل الردططول  لططا ميططاه شططوا مططل هططةه المدططادو ممططا   لهططا منا سططة مططل الناريططة اوقتدططادية لططب ق المدططادو 
 لوى الملددة غنواق اإلمداد الما ألد  الما ية اغ

 ينابيع وآباو: المصادر الجوفية

 تستلدم م شوات  د  للتقييم الكمأل للمياه ال و ية وهأل: 

)اورتيطططا أل الطططدا م : وهططو  بطططاو   طططل ر طططم ميططاه ال قالطططة المتوا طططد   طططأل انحتيذذذاطي الطبيعذذذي السذذذاكم  1-
  مسامات وشقوق الدلوو المري ةد

)مدططادو التنةيططة : وي بططو هططةا الم شططو  ططل قيمططة التنةيططة لل بقططات طبيعذذي الذذديناميكي انحتيذذاطي ال 2-
 الراملة والةي و يته و باست ماو المياه ال و يةد 

)المدططادو اوسططت ماوية : وي بططو هططةا الم شططو  ططل كميططة الميططاه ال و يططة التططأل انحتيذذاطي انسذذت ماري  3-
ا   لططا نو يططة الميططاه لططالل كامططل الفتططو  الرسططابية لالسططتهالك يمكططل الردططول  ليهططا بشططكل  قالنططأل بططدول اإلسططا
 الما أل وةلك مل و هة النرو التقنية اوقتداديةد 

  تصنف المياه الجوفية بحسب عمق توضعها كما يلي:

تتسططططم ميططططاه هططططةه المن قططططة نالبططططا  ميذذذذاه منطقذذذذة التبذذذذادل المذذذذائي النشذذذذيط (ميذذذذاه الطبقذذذذات العليذذذذا : 1- 
توضططططع نيططططو المرططططدد وب ططططدم اغمططططال الدططططرأل نتي ططططة تططططواكم الملو ططططات ال ضططططوية والال ضططططوية بالالاسططططتمواوية وبال

والسطططميات الكيميا يطططة الملتلفططططة كطططالنتوات والنتويططططت والمبيطططدات ددالططططخد  نطططد ضططططووو  اسطططتلدام ميططططاه هطططةه المن قططططة 
مططل لططالل مواقبططة غنططواق اإلمططداد المططا أل و بططد مططل م و ططة  بي ططة توضططع هططةه الميططاه  ططأل ال بقططات الراملططة لهططا 

 المنسوا الرو للمياهد 



تملطك هطةه الميطاه تطه وا ضط يفا بسط م مياه منطقة التبادل المائي العسير (مياه الطبقات المتوسذطة :  2-
 OC 12-5ال ابتطة نسطبيا  وبحرارتهذا يهطا،  العالقذةال اليطة مي بانلفطاق تواكيطع المطواد  بشذفافيتهااغوق وتتميطع 

 التمعذذدمنلفضططة  ططدا مططل المططواد ال ضططوية،  و منططه ينلططا  ليهططا  ططأل ك يططو مططل اغريططال وبارتوا هططا  لططا تواكيططع م
ال طططالأل )اعديطططاد تواكيطططع ممطططالح القسطططاو  وتواكيطططع الرديطططد والفلوودددالخ ،وتتبطططع دو طططة تم طططدل الميطططاه ال و يطططة نو يطططة 

دريًا بسبا نياا الضوا  دلوو ال بقات الراملة للمياه وال بقات المري ة بهاد ت تبو مياه هةه المنا ق آمنة
واغوكسطط يل  ططأل هططةه الميططاه وب ططع  ويططال ال مليططات البيولو يططة  يهططا،  و منططه  ططأل نفطط  الوقططت تتشططكل الرططوو  

 المناسبة لل مليات الالهوا ية  يهاد 

هططةه الميططاه م عولططة تمامططًا  ططل سطط م ميذذاه منطقذذة التبذذادل المذذائي الخامذذل (ميذذاه الطبقذذات العميقذذة : 3-
 ك  أل النالا تم دنًا  اليًا  دًا بتوكيا كيميا أل م قددد   اغوق،وتمل

بطططالتواكيع نيطططو ال اليطططة للشطططوا ا ال ضطططوية وال القطططة والتوكيطططا الكيميطططا أل ال ابطططت الميذذذاه انرتوازيذذذة وتتميطططع 
 اليطة نسطبيًاد وتوا د الناعات المنرلطة والقسطاو  ال ,التوكيع ال الأل للرديد والمنننيع-والرواو  ال ابتة والتم دل الكبيو 

 ل ض   التبادل الناعي لهةه المياه مع النال  ال وي يد ا  ملية نع  رمق الكوبطول ممطا يقطود  لطا  شطبا  
 هةه المياه بالهيدووكوبونات النا مة  ل اونرالل الشديد للدلوو الكوبوناتية برمق الكوبولد 

 تحديد نوعية المياه

تراليططل  يعيا يططة كيميا يططة بكتويولو يططة وبيولو يططة  ططأل مك ططو  وبططد مططل   ططوااتحديذذد نوعيذذة الميذذاه مططل م ططل 
  ينات  أل كل  تو د 3الفتوات المميع  لمددو اإلمداد الما أل بما و يقل  ل 

بالنسططبة للم م ططات الما يططة المفتورططة ينبنططأل ملططة ال ينططات  ططأل نفطط  مكططال  نشططاا المهلططة المططا أل و لططا نفطط  
 نات  ضا ية ب د اوض وابات ال ويلةد ال مقد بالنسبة للبريوات ينبنأل ملة  ي

سطا ة، وي طا مو يقطل تدطوي   12بالنسبة لآلباو اووتواعيطة ت لطة ال ينطات ب طد ضطخ مسطتمو و يقطل  طل 
مططل ال  ططاا اوسططت ماوي المقتططوح للب ططود يندططم بهلططة تسطط ة  ينططات  ططأل  %30الميططاه المضططلولة مططل الب ططو  ططل 

المضطنو ة، ممطا بالنسطبة للميطاه اووتواعيطة المضطنو ة  يكفطأل ترليطل  دول ملتلفطة لميطاه المدطادو ال و يطة نيطو 
سطططا ة، وةلطططك نرطططوًا  24 ينتطططيل مطططهلوةتيل  طططأل مي  تطططو  لطططالل السطططنة ،  رطططداهما ب طططد اغلطططوى بفتطططو  و تقطططل  طططل 

 للرماية الكبيو  لهةه المياه مل الملو اتد 

ويفضطططل ترديطططد توكيطططع رمطططق ل  5بنططوق الترليطططل  الكامطططل للميطططاه ي لطططة ر طططم ال ينطططة بريططط  و يقطططل  طططل
المياه  أل مكال المددو الما أل مباشو  ب د ملطة ال ينطة،  pHالكوبول ومول موكسيد الرديد وموكسيد الرديد وكةلك 

مما التراليل اغلوى  أل يوم ملة ال ينة قدو اإلمكال، و ند  دم  مكانية ةلك يندم برفطر ال ينطة  طأل البطواد  لطا 



 72سططا ة لل ينططات نيططو الملو ططة، ممططا لل ينططات الملو ططة  ي ططا مو تت ططاوع هططةه الفتططو  48ة مو تت ططاوع الفتططو  العمنيطط
 دسا ة

  :Sources of water pollutionمصادر تلوث المياه 

ترتوي الم اوي الما ية ال بي ية  ادً   لا الكا نات الرّيطة الدقيقطة التطأل تسطا د هطةه الم م طات الما يطة 
لةاتيةد يمكل لب ق الملو ات مل ترسطل مطل  مليطات التنقيطة الةاتيطة،   لطا سطبيل  لا   واا  مليات التنقية ا

الم طططال، يمكطططل مل يكطططول  طططوح كميطططات دطططنيو  مطططل ميطططاه الدطططو  الدطططرأل المنعلطططأل  لطططا الم م طططات الما يطططة 
، نرططوًا لكططول ميططاه الدططو  الدططرأل self-purification ال بي يططة كاغنهططاو مفيططدًا ل مليططات التنقيططة الةاتيططة 

لمنعلأل مددوًا  يطدًا للمطواد ال ضطوية، بينمطا تشطكل الكميطات الكبيطو  مطل هطةه الميطاه تهديطدًا كبيطوًا للنرطام البي طأل ا
 أل الم م ات الما ية نروًا وستهالكها ل وكس يل المنرل الضوووي لريطا  النباتطات، والريوانطات التطأل ت طي  

فايطات الدطنا ية ةات ال بي طة ال ضطوية التطأل ت طوح  لطا  أل هةه المياه، وإلنتا ها للطووا م الكويهطةد ويمكطل للن
 الم م ططات الما يطططة ال بي يطططة مل تكطططول سطططامة  ةا كانطططت كمياتهطططا كبيطططو  كفايطططة لتسطططبا اسطططتنعا  اغوكسططط يل

oxygen depletionد 

ت تبو البريوات مل مك و الم م ات الما ية  وضًة للتلو  بسبا  بي تها المنلقة، ب ك  اغنهاو التأل 
بطاو   طل م سطام ما يطة مترّوكطة ، والتطأل يمكنهطا مل تطتلل  مطل  طعا مطل ملو اتهطا لطالل انتقالهطا بات طاه هأل  

المدا مي  لا البرو، بينمطا سطيبقا ل طو الملو طات لفتطو   ويلطة  طأل البريطوات، بسطبا نيطاا  مكانيطة انتقطال 
تلفيطط  الفّ ططال لهططةه الملو ططاتد الملّو ططات لططاوب البريططوات وانلفططاق الر ططم المططا أل المتططو و  يهططا والم لططوا لل

ت تمد البريوات  أل المقام اغول  لا الكا نات الريطة التطأل ت طي   يهطا مطل م طل القيطام ب مليطات التنقيطة الةاتيطة 
، ريط  تسطا د المطواد المنّةيطة المو طود   eutrophicationلمياههاد البريوات  وضة لراهو  اإل طواا النطةا أل 

 او المنقولة  لا البريو   لا النمو المفو  لل رالاد  ندما تموت ال رالا،  طنل  أل مياه التنةية ومياه اغم
 تفسلها الالرق سيستهلك اغوكس يل المنرل مسببًا ضوو اغرياا اغلوى المو ود   أل البريو د  

ية  ل توا د كاتيونات الم ادل ال قيلة  أل المياه سطيقود  لطا تسطّمم الكا نطات الرّيطة بشطكل مباشطود  ل سطم
 الم ادل ال قيلة الملو ة الشا  ة تكول و ق الشد  السمية اآلتية:

 الع بق < النرا  < الكادميوم = التوتياا < القدديو< اغلمنيوم = النيكل< الرديد < المنننيع

يمكطل مل تسططّبا ب ططق اغنيونططات الال ضطوية الو يسططية تططه يوات سططاّمة ميضطًا  ططأل رططال توا ططدها بكميططات 
د يدططل ميططول اغمونيططوم  لططا  مونيططوم، والسططيانيد، والفلووايططد، والنتططوات ، والكبويتيططد، والكبويتططاتكا يططة م ططل: اغ

، ممططا landfill leachateالميطاه  ططأل منلططا اغريططال  ططل  ويططق الوشططارة المتسططوبة مططل مواقططع الطودم الدططرأل 
 ميونطات الكبويتيطد والكبويتطات ميونات الفلووايد والنتوات  تدل  لا المياه  ل  ويق اغسمد  الفوسفاتية، وتدل

 مل مياه المنا مد



يمكططططل للموّكبططططات ال ضططططوية  ططططأل الميططططاه مل تكططططول  بي يططططة مو دططططنا ية، ريطططط  مل الموّكبططططات ال ضططططوية 
ال بي يطططة قطططد تنطططتا مطططل  مليطططات التنقيطططا  طططل الطططنف  و طططل  مليطططات نقلطططه وتدطططفيته، ممطططا الموّكبطططات ال ضطططوية 

د سطّبا اسطتلدام المنّرفطات كبطديل  طل pesticidesوالمبيطدات   detergentsالدطنا ية  تتضطّمل المنّرفطات
الدططابول لنسططيل المالبطط  والمنسططو ات،  ططأل موالططو لمسططينات وموا ططل سططتّينات القططول الماضططأل، رهططوو الونططو  
بك ا طططة  طططأل ميطططاه اغنهطططاو، وقطططد نت طططت الونطططو  الك يفطططة كنتي طططة وسطططتبدال م طططعاا مطططل السلسطططلة الهيدووكوبونيطططة 

سلسلة هيدووكوبونية متدلة مكبو وًو، والتأل ت تبو مك طو مطياًل للتفسطخ  طأل الميطاه مطل السطابق، ممطا المتش بة  ب
 لّفق قابلية تشكل الونو  لدى استلدامهاد

 مواصفات المياه الطبيعية

ت تبو المياه ال بي ية  ماًل ديناميكيًة م قدً  ك يطو  ال نادطو يطدلل  طأل توكيبهطا اغمطالح  لطا شطكل ميونطات 
ي ططات واترططادات ملتلفططة والمططواد ال ضططوية  لططا شططكل اترططادات  عي يططه واترططادات نوويططة، ونططاعات  لططا شططكل و ع 

اترططادات ما يطططة ونطططاعات بالشطططكل ال عي طططأل،  ضطططا ة  لطططا الشطططوا ا المشطططتتة والبكتويطططا والفيووسطططات واغريطططاا الما يطططة 
تتوا د المواد ، بينما لمياه ال بي ية بالرالة ال القة تتوا د المواد ال فلية والوملية وال بسية وال يوية  أل ا الملتلفةد

تتوا طد ، و الطخ  طأل الرالطة النوويطة…دةات اغدول ال ضوية ومرماق السيليكول وهيدووكسطيدات الرديطد ال ال طأل 
 اغمالح الم دنية التأل تننأل المياه باغيونات  لا شكل مراليل رقيقيةد 

 أل م قططد للمططواد الم دنيططة وال ضططوية بملتلطط  مشططكالها اغيونيططة  ل الميططاه ال بي يططة  بططاو   ططل توكيططا كيميططا
  وال عي ية والنوويةد

 : إلى خمسة مجموعات  Alkinويصنف تذا التركيب بحسب 

 اغيونات اغساسية المتوا د   أل المياه ال بي يةد  1-

 الخد …   H2S  CO2  O2 N2ناعات منرلة وتضم  2-

 لفوسفوو والنتوو يل والسيليكولد  نادو بيو ينية وتضم اترادات ا 3-

 ال نادو الدقيقة وتضم اترادات بقية ال نادو الكيميا يةد   4-

 المواد ال ضويةد  5-

 مؤشرات نوعية المياه

الم شوات الفيعيا ية: تتضطمل هطةه الم شطوات ترديطد اللطوا  المط  و   لطا استسطانة الميطاه م طل دو طة  1-
 الخد …ل كاو  والناقلية الكهوبا ية الرواو  وال  م والوا رة واللول وا



الم شططوات الكيميا يططة: تتضططمل هططةه الم شططوات ترديططد الموادططفات الكيميا يططة للميططاه م ططل الكميططة الكليططة  2-
، دو طططة الرموضطططة، دو طططة القلويطططة، توكيطططع النطططاعات  pHللمطططواد المنرلطططة )الواسطططا ال طططا    ، الواسطططا الدطططلدي ، 

تية وتوكيع اغيونات الشا  ة و ب ق ميونات ال نادو السطامة وال نادطو السطامة المنرلة، توكيع اوترادات اآلعو 
 الخد …

الم شوات البكتويولو ية: تتضمل هةه الم شطوات ترديطد التلطو  البكتيطوي الكلطأل و طدد الكوليفطووم ) طدد  3-
  ديات كولأل  

 لملتلفةد الم شوات البيولو ية: تشيو هةه الم شوات  لا توا د اغرياا الما ية ا 4-

 في المياه الطبيعية: ملو اتال

ي ططّو  تلططو  المططاا بهنططه مي تنيططو  ططأل اللدططا   الفيعيا يططة مو الكيميا يططة مو البيولو يططة للميططاه يسططبا تنيططو 
رالتهططططا بشططططكل مباشططططو مو نيططططو مباشططططو، بريطططط  تدططططبم مقططططل دططططالرية لالسططططتلدامات الملتلفططططة الملددططططة لهططططا 

 العوا ية مو الدنا يةد كالشوا، مو اوستلدامات المنعلية مو

تملططك الميططاه القططدو   لططا  ةابططة تشططكيلة واسطط ة مططل المططواد، لططةلك  ططنل الميططاه  ططأل رالتهططا ال بي يططة ) ططداول، 
منهطططاو، بريطططوات ومدطططادو  و يطططة  و تو طططد بالرالطططة النقيطططةد  الميطططاه ترتطططوي دومطططًا تشطططكيلة واسططط ة مطططل الموّكبطططات 

كميات كبيو  مل المواد النيو منرلة المتوا د  بالشكل ال القد تتفاوت ال ضوية والال ضوية المنرلة،  ضا ًة  لا 
للفتطو  مططل السططنةد ترططدد  توا طدها وكططةلك نب ططاً كميطات ومنططوا  الشططوا ا  طأل الميططاه ال بي يططة بشطكل كبيططو تب ططًا لمكططال 

نقطا  ملتلفطة  هةه الشوا ا موادفات المياهد ستتوسا المواد الدلبة الم ّلقة  أل  سم ما أل متروك م طل نهطو  طأل
مو ترمططل لمسططا ات  ويلططة ، اسططتنادًا  لططا ر ططم هططةه المططواد وسططو ة تططد ق الميططاهد سططتتوا د كميططة مكبططو مططل المططواد 

 ططأل  تططو  الشططتاا بسططبا اغم ططاو وةوبططال ال لططوب اغكبططو التططأل ترططد   ططادً   ططأل شططهوو الشططتاا،  مططاالم ّلقططة  ططأل نهططو 
  لا س م اغوقدوالتأل تقود  لا ر م مكبو مل المسيالت الما ية 

تسبا ال والق الدلبة  كاو  مو شفا ية المياه،  ت ّ و ال والق الدلبة  لا كمية الضوا الطدالل  لطا ال سطم 
المططا أل وبالتططالأل  لططا كميططة التوكيططا الضططو أل ومقططداو نمططو النباتططاتد  ةا توسططبت ال عي ططات الدططنيو   لططا القططا  

مططل ال ططي  هنططاك وقططد تمنططع النباتططات اللضططواا مططل  مليططة  بكميططات كبيططو   ننهططا قططد تمنططع ب ططق الكا نططات الريططة
 التوكيا الضو ألد

ت  و سو ة روكة ال سم الما أل  لا دو ة لل  المياه وكمية اغوكسط يل المرمطول وبالتطالأل  طنل ال طداول 
السطوي ة سططو  تكططول مشططب ة باغوكسطط يل وترمططل مططواد منّةيططة ملتل ططة بشططكل  يططد ترملهططا م هططا  ططأل النهايططة  لططا 

دططنيو  سططو  لططل تكططول مشططب ة باغوكسطط يل بشططكل  يططدد تملططك اغنهططاو تشططبع نهططود ال ططداول المتدّ قططة بسططو ة ال



الراويطططة  لطططا مطططواد ملتل طططة مويضطططة وسطططيكول مرتطططوى  hot spotsالب ي طططة  طططادً  مطططا يسطططما بطططالبقع السطططالنة 
 اغوكس يل  يه ملفق بك يو مل ردود اإلشبا د

بشكل كبيو  لطا كميطة اغوكسط يل المنرطل  طأل هطةه الميطاه، ريط  ترتطوي ت  و دو ة رواو  المياه ال بي ية 
 المياه السالنة  لا موكس يل منرل مقل مل المياه الباود د 

كيميا يططة التقططوم ميططاه اغم ططاو وال لططوب لططالل  مليططات التكططا   واله ططول برططل  ططانأل مكسططيد الكوبططول والمططواد 
الكيميا يططة المنرلططة  لططا قابليططة اونرططالل النسططبية لهططةه المططواد،  اغلططوى المو ططود   ططأل ال ططو، وت تمططد كميططة المططواد

و لا دو ة الرواو  السا د  لل و و لا  وامل ملوىد تقوم المياه لالل روكتها  لا س م اغوق ولالل التوا 
ة مطل هطةه برل الم ادل التأل تتوا د  أل التوبة والدلوو والتفا ل م هاد المواد الكيميا ية المنرلطة الو يسطة المشطتق

الم ادل  أل المياه ال و ّية والمياه الس رية هأل: كلوويدات، هيدووكوبونات، وكبويتات الدوديوم والبوتاسيوم، مع 
 هيدووكسيد الكالسيوم والمننيعيومد ترتوي منلا اإلمدادات ال بي ية مل المياه  لا الفلوويد بتواكيع متفاوتة د

ات المنرلططة باإلضططا ة  لططا توكيططع  ططالأل مططل كلوويططد الدططوديومد ترتططوي ميططاه البرططو  لططا ال ديططد مططل الموّكبطط
تنتقططل الموكبططات المنرلططة  ططل  ويططق ال ططداول واغنهططاو الملو ططة التططأل تنططةي المري ططات بشططكل  ابططتد و ططأل نفطط  
الوقت، تفقد هةه الس وح الما ية الضلمة المياه النقية بشكل مستمو مل س رها  ل  ويق التبلطود وهكطةا تعايطد 

توكيطع  التطالألالمنرلة بشكل مستمو مما يسبا تعايد ال بي ة الملرية للبراو والمري اتد نطوود  طأل ال طدول المواد 
 ب ق اغيونات اّلتأل تتوا د  أل مياه البراو، واغنهاو واغم اود

 وكيع ب ق اغيونات اّلتأل تتوا د  أل مياه البراو، واغنهاو واغم او بالمغ/ل:ت

 مياه البراو ه اغنهاوميا مياه اغم او اغيول 

Na+ 2.0 6.3 10.540 

K+ 3.0 2.3 380 

Ca2+ 0.1 15.0 400 

Mg2+ 0.3 4.1 1270 

Fe2+ - 0.7 - 

Cl- 3.8 7.8 18980 



Br- - - 60 

SO4
2- 0.6 11.2 2460 

HCO3
- 0.1 58.4 140 

 راجع مواصفات مياه الشرب في الملحق

 بعض مؤشرات نوعية المياه الطبيعية:
 ات المنحلة في المياه:الغاز 

تردد الشوا ا المنفدلة  أل المياه لوا  هةه المياه مي نو يتها، ويتم تمييع  د  م شطوات لنو يطة الميطاهد 
 ل مك و ما يمكل مداد ته  أل المياه ال بي ية هأل الكلوويدات والهيدووكوبونات وكبويتات الم ادل القلوية ولقلوية 

هطأل نتطوات ونتويطت وسطيليكات وكلوويطدات و وسطفات هطةه الم طادلد  ل المدططدو التوابيطة، ومقطل مطا يمكطل مدطاد ته 
ومنت طات تفكطك  اغساسأل للمواد ال ضوية  أل المياه ال بي ية هأل مواد الةبال التوابأل ومنت ات النشطا  الم يشطأل،
ال القطة  طأل الميطاه وترلل اغرياا النباتية والريوانيطة وميطاه الدطو  الدطرأل المنعليطة والدطنا يةد  ل توا طد المطواد 

يططدل  لططا تلو هططا بالشططوا ا الدططلبة نيططو المنرلططة ك عي ططات الومططل وال ططيل والدلدططال واغريططاا النباتيططة الملتلفططة 
والمططططواد اغلططططوى ةات اغدططططول ال ضططططوية والنباتيططططةد  ل تلططططو  الميططططاه باغريططططاا الدقيقططططة مططططوتب  بهدططططل ولططططوا  

و الما يططة نقططاًا مططل الناريططة الميكووبيولو يططة ،  و منهططا يمكططل مل المدططدو، وت تبططو الميططاه اووتواعيططة مك ططو المدططاد
تتلو  لالل نقلها ضمل اغنابيا وكةلك نتي ة ارتماوت لوق النرام الدطرأل  طأل مكطال المهلطةد وت تبطو الميطاه 

و دا مطًا الس رية  مك طو المدطادو الما يطة ت وضطًا للتلطو  باغريطاا الدقيقطة، لطةلك  طال اسطتلدامها بطدول تنقيطة ي تبط
 ططأل الميططاه ال بي يططة والمطط  و   لططا  النططاعات المنرلططةل ططوًا  نرططوًا إلمكانيططة رهططوو وانتشططاو ممططواق ال ططدوىد مططل 

لططوا  الميططاه: موكسططيد الكوبولجاغوكسطط يلج كبويططت الهيططدوو يلج الميتططالج اآلعوتد  ل توكيططع هططةه النططاعات  ططأل 
ةلك برسططا الرططواو   وتوكيططا الوسطط  المططا ألد تلضططع الميططاه يترططدد برسططا الضططن  ال بي ططأل وال عي ططأل للنططاع وكطط

قططانول هنططوي، ريطط  تتناسططا كميططة النططاع القططادو  لططا اونرططالل   ططودًا مططع لليططة النططاعات  ططأل الميططاه ال بي يططة انرال
  لل طوو النطاعي ( Pوالضطن  ال طام  ( C  )  لكطل نطاع وتوكيطع النطاع  طأل ال طوو النطاعي  α امطل اونرالليطة ) 

PCVالتالأل   ال ر م الناع المنرل ي  ا بال القة التالية: م لا المياه وب .. 

موتفطع  طدًا بالنسطبة لبطاقأل  (  SO2. CO2  HCl)للنطاعات التاليطة Anhydrides   ل  امل انراللية اغنهيدوات 
 الناعات وةلك غل هةه الناعات تدلل  أل تفا ل مع الماا  ند انراللها  يهد 



 ا يلأل الته يو المفدل للناعات والشوا ا اغلوى  لا لوا  المياه: وسندو   يم

 ل نططاعات اغوكسطط يل وموكسططيد الكوبططول وكبويططت الهيططدوو يل ت  ططأل الميططاه  ططأل رططوو  مرططدد  لوادططًا دططدمية -
أل م  و   لا الم ادل والبيتولدويدل اغوكس يل  لا المياه  ند تما  هةه المياه مطع الهطواا اللطاو أل، لطةا يلتفط

اغوكس يل  أل المياه اووتواعيةد ويقل توكيع اغوكس يل  أل المياه الس رية  ل القيم النروية لهةا التوكيطع نرطوًا 
 ياه دلياًل  لا تلو  هةه المياهدوستلدامه مل قبل اغرياا الملتلفة، وي تبو انلفاق توكيع اغوكس يل  أل الم

يتطه و توا طد اغوكسط يل  طأل الميطاه  د O2لطا شطكل  طعيا المنرل  طأل الميطاه ال بي يطة   اغوكس يليتوا د 
 بم مو تيل مل ال وامل :

عياد  امتدا  الماا ل وكسط يل مطل الهطواا اللطاو أل وا  طالق اغوكسط يل  طأل  مليطة التم يطل الضطو أل ب-
ل توكيططع للنباتططات وودططول ميططاه اغم ططاو وميططاه ةوبانططات ال لططوب الننيططة باغوكسطط يل  لططا الم م ططات الما يططة يعيططد مطط

 اغوكس يل ضمل المياه، ونروًا لنياا هةه ال وامل  أل روو  المياه اووتواعية ينيا اغوكس يل  ل مياههاد

يقود استهالك اغوكس يل مل قبل اغرياا الما ية الملتلفة وتفسخ الوواسا ال ضوية المتوا د   أل المياه -
ل ضطططمل الميطططاه، وهطططةا مطططا ي  طططل التوكيطططع النرطططوي وتفطططا الت اغكسطططد   طططأل الميطططاه  لطططا تلفطططيق توكيطططع اغوكسططط ي

 ل وكس يل  أل المياه الس رية مقل مل توكيعه الف لأل  أل هةه المياهد 

 ي بططو  ططل التوكيططع النسططبأل ل وكسطط يل كنسططبة مططل توكيططعه ال بي ططأل ويسططما بدو ططة اإلشططبا  باغوكسطط يلد
 التم دل  يوتب  هةا الباوامتو بدو ة رواو  المياه وبالضن  ال وي وبمستوى

 وهأل واود   أل ال دول التالأل: ،بالنسبة للرواو  والضن  الم  ييلالتوكيع ال بي أل ل وكس يل وي  ا 

انراللية 
 اغوكس يل

 oCدو ة الرواو ، 

0 10 20 30 40 50 60 80 100 

mgO2/l 140د0 9د2 8د4 6د5 5د6 5د7 1د9 3د11 6د 

المياه الس رية التأل يمكل تدنيفها و ق ةلك  لا اغدنا   يمكل باستلدام توكيع اغوكس يل تقييم نو ية
 التالية:

 

 



مستوى تلو  
 المياه وتدني  نو يتة

 توكيع اغوكس يل المنرل

 %دو ة اإلشبا ، mg/lشتاًا،  mg/lديفًا، 

 I 9 13-14 95نقية  دًا، النو  

 II 8 12-11 80نقية ، النو  

 III 7-6 10-9 70قليلة التلو ، النو  

 IV 5-4 5-4 60ملو ة، النو  

 V 3-2 5-1 30قةو  ، النو  

 VI 0 0 0قةو   دًا، النو   

و تو ططد ميططة رططدود لتططه يو قيمططة اغوكسطط يل المنرططل  ططأل الميططاه  لططا دططرة مسططتهلك هططةه الميططاه غنططواق 
و كليهمطاد يسطا د نيطاا الشوا،  و مل انلفاق هةا التوكيع يشيو  لا تلو  هةه المياه الكيميا أل مو البيولطو أل م

اغوكس يل المنرل  أل منرمة اإلمطداد المطا أل  لطا اإلو طا  الميكووبيولطو أل للنتطوات  لطا النتويطت وللسطولفات  لطا 
سولفيت مما يقود  لا رهوو الوا رة  أل المياه، كما يقطود انلفطاق اغوكسط يل المنرطل  طأل الميطاه  لطا و طع توكيطع 

لية  عالته مطل الميطاهد ويقطود اوتفطا  توكيطع اغوكسط يل ضطمل رطوو  مرطدد   طأل الرديد  نا أل التكا   مما ي قد  م
الميططاه  لططا  كسططاا الميططاه لوادططًا دططد ية للميططاه  لططا البيتططول والم ططادلد يفططوق مسططتوى اإلشططبا  ال بي ططأل للميططاه 

 د %75الس رية 

ادات  نططد  و ططا  اترطط لططا الميططاه ال بي يططة مططل الهططواا ومططل ترلططل البقايططا ال ضططوية وكططةلك  اآلزوتيدططل -
 عالة  النتوتة بواس ة البكتويا د  ل انرالل اآلعوت  أل الماا مقل مل انرطالل اغوكسط يل،  و مل توا طده اآلعوت )

 أل المياه ال بي ية مك و مل توا د اغوكس يل نتي ًة  لضطن ه ال عي طأل الكبيطو  طأل الهطوااد يبطدي اغمونيطاك تطه يوًا 
 المياه، والةي يتشكل  أل المياه نتي ة  مليات الت فل النباتأل ال اوية  يهد  كبيوًا  لا تكنولو يا كلوو 

 أل المياه ال بي ية المستلدمة غنواق اإلمداد الموكعي بكميات قليلطة  طدًا،  و مل توكيطعه  الميتاميتوا د -
  أل المياه ال و ية للمنا ق الننية بالنف  و أل مياه المستنق اتد   mg/l 50قد يدل رتا 



 طأل  ميطع الميطاه ال بي يطة بتواكيطع تتطواوح مطل  طد  ميلطأل نوامطات  طأل اللتطو  أوكسذيد الكربذوم اني يتوا د -
الوارططد )ميططاه سطط رية   ورتططا  ططد  م ططات مططل الميلططأل نوامططات  ططأل اللتططو الوارططد )ميططاه  و يططة وميططاه المنططا م  د  ل 

 كوبونات  أل هةه المياهد اللوا  البو ونية للمياه تت لق بتواكيع موكسيد الكوبول والهيدوو 

يتوا د رمق الكوبطول  طأل الميطاه  لطا يترلمه  انأل موكسيد الكوبول  أل المياه مشكاًل رمق الكوبول الض ي  د 
CO3وميونططات الكوبونططات  -HCO3نيططو متشططود  وميونططات الهيططدووكوبونات   H2CO3شططكل  عي ططات

د  ل توا ططد -2
 ناتا  ل تشوده  أل المستوى اغول: رمق الكوبول  أل المياه  لا شكل هيدووكوبونات 

  332 HCOHCOH                  

 وكةلك نتي ة انرالل الدلوو الكوبوناتية بته يو رمق الكوبول:   
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، بينمططا قططد يدططل  ططأل ميططاه  mg/l 30-20 ططأل ميططاه المدططادو السطط رية و يعيططد  ططل CO2 ل توكيططع 
 ططأل الميططاه ال و يططة نتي ططة  مليططات ترلططل اوترططادات ال ضططوية  CO2د يرهططو mg/l  90تططاالمدططادو ال و يططة ر

وكةلك نتي ة ال مليات البيوكيميا يةد يالرر اوتفا  توكيع رمق الكوبول الرو  أل المياه ال بي ية  نطد م ال تهطا 
مطع مطل   0.8مع   الق الالما ية يتوا ق FeCl3  مو  Al2(SO4)3ري  مل  دلال ملينوام وارد مل  بالمل وات،

CO2  :و ق الم ادلة التالية 

2433342 63)(2)(3)( COCaSOOHAlHCOCaSOAl                          

 دالتواعل الديناميكأل لرمق الكوبول ل الديغ الملتلفة لرمق الكوبول  أل المراليل الما ية موتب  بما يسما 

 
 pH القة توا د رمق الكوبول  أل المياه بقيمة الط 

 ا د  ميع ديغ رمق الكوبول مع ب ضها الب ق  أل المياه ومك و ال مل  باتاث هأل: و يمكل مل تتو 
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  دمما بقية ال مل  ت تبو نيو متواعنة وتترول  لا  ردى ال مل السابقة

يططع  ل ارتمططال توا ططد رمططق الكوبططول ال ططدا أل  ططأل ميططاه الم م ططات الما يططة المفتورططة نططادو  ططدًا نتي ططة التواك
المنلفضططة لهططةا الرمططق  ططأل الهططواا اللططاو أل، وب كطط  الميططاه ال و يططة التططأل قططد يدططل توكيططعه  يهططا مريانططًا  لططا قططيم 
كبيطو   ططدًاد  ل ارتمطال توا ططد رمطق الكوبططول ال طدا أل  ططأل الميطاه ال ويططة مك طو منططه  طأل الميططاه القاسطية، وةلططك غل 

اد  توكيطططع هيطططدووكوبونات الكالسطططيوم  بهطططاد  ل اعديطططاد توكيطططع رمطططق الكوبطططول التطططواعنأل يطططعداد بشطططد   طططأل الميطططاه بعيططط
مسطتوى تم طدل الميطاه يقطود  لطا لفطق كميطة رمطق الكوبطول الضطوووية لت بيطت التطواعل الكوبطونأل الرامضطأل  يهطا 

 وهةا يسبا ال دا ية الكبيو  للمياه الراوية  لا الك يو مل اغمالح  ند توكيع مساو لرمق الكوبول الرود 

الميطاه، ممطا يسطو   pHل دا يطة للميطاه بقطدو  رمطق الكوبطول المتوا طد  يهطا  لطا لفطق قيمطةتشوح اللوا  ا
 مليات الددم اولكتووكيميا أل للم ادل كالرديد م اًل، وكةلك بقدوته  لا الته يو  أل الدلوو الكوبوناتيطة مرطوًو 

 . ياها  لا هيدووكوبونات منرلة  أل الماا

أل المراليطططل الما يطططة برالطططة نيطططو  ابتطططة، وتملطططك نع طططة نرطططو  قطططدال  طططانأل تتوا طططد هيطططدووكوبونات الكالسطططيوم   ططط
 موكسيد الكوبول )ديوكسيد الكوبول  وتشكيل كوبونات الكالسيوم الواسبة: 

22323)( COOHCaCOHCOCa  

 ويبيل المل   التالأل توع  رمق الكوبول  أل المياه:  

 رمق الكوبول الكلأل 

رمق الكوبول 
الموتب  
)كوبونات 

 السيوم الك

رمق الكوبول ند  
الموتب  )هيدووكوبونات 

 الكالسيوم  

 رمق الكوبول الرو

رمق الكوبول 
 التواعنأل

رمق الكوبول 
 الفا ق )ال دا أل 

 



تبططدو  دا يططة رمططق الكوبططول  لططا البيتططول  ططأل قدوتططه  لططا رططل كوبونططات الكالسططيوم المتشططكلة  نططد تدططلا 
رلططة  طططأل المطططااد  ل انرططالل كوبونطططات الكالسطططيوم يطط دي  لطططا ترلطططل اغسططمنت ونقلهطططا  لططا شطططكل هيطططدووكوبونات من

 مكونات اغسمنت اغلوى وبالتالأل  لا تلويا البيتولد كما هو موضم  أل الم ادوت التالية: 
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ويططط  و رمطططق الكوبطططول بشطططكل مشطططابه  لطططا اغنابيطططا الم دنيطططة ريططط  تنرطططل الكوبونطططات التطططأل ت تبطططو ال طططعا 
اسطططأل للتوسطططبات الكوبوناتيطططة الدطططد ية  طططأل شطططبكة التوعيطططع المطططا أل ، وب طططد ةلطططك  تلضطططع مطططاد  اغنبطططوا للدطططدم اغس

 اولكتووكيميا أل مع تشكيل توسبات  ديد د 

 بال القة:كيع رمق الكوبول و ت بو  ل ي

96.53]lg[]lg[2]lg[ 2

3212 3
 

CaHCOpSpKpKCO CaCO  

نردطل  لطا  (meg/l)و ل توكيطع القلويطة  (mg/l)ولدى الت بيو  ل كل مل تواكيع رمق الكوبول والكالسيوم 
 ال القة التالية:

3]lg[]lg[2]lg[ 2

3212 3
 

CaHCOpSpKpKCO CaCO         

الم بو  ل  pHsالمياه اغولية مع  pH  ويقة بسي ة لتقييم استقواو المياه ت تمد  لا مقاونة وننليو اقتوح     
 د اإلشبا  التواعنأل للمياه بكوبونات الكالسيوم

][5.0][5.0][ 3

2

3


 HCOALKCO                                                                                            

5.2]lg[]lg[ 2

2 3
  ALKCapSpKpH CaCOs  

 بالمغ مكا ع /ل ستهلة ال القة السابقة الشكل التالأل:  قيمة القلويةو ند الت بيو  ل 

6.75.2]lg[]lg[ 2

2 3
  ALKCapSpKpH CaCOs  

 شود رمق الكوبول بالمستوى ال انألد اللوناويتم السالا ل ابت ت– pK2ري  

       ps - اللوناويتم السالا ل داا انراللية كوبونات الكالسيومد 

       [Ca] –  ، توكيع الكالسيوم  أل المياهmg/l د 

       [ALK] –، قلوية المياهmeg/l  د 



       μ – القو  اغيونية للمرلول الما ألد 

 الشكل التالأل: ويمكل كتابة ال القات السابقة ب

)()()()( 43

2

21
pALKCatpHs     

والةي يمكل  ي اده بم ياو وننليو مو ما يسما  لم ياو اإلشبا اقتوح وننليو التمييع بيل لوا  المياه استنادًا 
 مل ال القة التالية: 

SpHpHI  

 هطةا ي نطأل مل مو بطة  I كانت قيمة الم يطاو  هةا ي نأل مل المياه دد ية، مما  ةاسالبة   I  نةا كانت قيمة الم ياو
ةا كانت قيمة الم ياو ،مشكلة للقشووالمياه   هةا ي نأل مل الميطاه مسطتقو د ويمكطل ترديطد م يطاو  مساوية للدفو Iوا 

اإلشبا  السابق بشكل ت ويبطأل كمطا هطو واود  طأل الموادطفات ب نطوال ث ترديطد اسطتقواو الميطاه ثدويمكطل ترديطد قيمطة 
pHs  الطة  مليطة وةلطك تب طًا لدو طة رطواو  الميطاه والتوكيطع النهطا أل للكطاتيول المطعال والتوكيطع الملرطأل الكلطأل غيطة ر

 للمياه وال وامل اغلوى الم  و د 

 
 مونونواما وننليو

،  pH=6.8مع/ل ،  190مع/ل ، القلوية  240م ال : الم لوا اي اد م ياو وننليو لمياه توكيع القساو   يها 
 د 70oFاو  دو ة الرو 



  المياه دد ية )مكالة   langlelier Index = 6.8-7.3= -0.5مل المل   ن د 

  القة وننليو بالشكل التالأل:  ويعناو وو 

Stability Index (SI) = 2pHS - pH 
SI< 6        Scaling watert 
 SI > 6      Corrosive Water  
pH = pHS   Corrosive Water  

  القة وننليو بالشكل التالأل:  Stiff & Davis ستي  وديفي  وو 

Stiff & Davis Index ( SDI) = pH – pCa – pAlk. – K 
SDI = pH – ( pCa + pAlk. + K ) 
SDI = pH – ( log 1/[Ca+] + log 1/[Alk] + K ) 

 القو  اغيونية للمياهد Kري  

ة نتي طططة  مليطططات اإلو طططا  والترلطططل بشطططكل مساسطططأل  طططأل ميطططاه المدطططادو ال و يططط كبويطططت الهيطططدوو يليالرطططر 
الططططخ  ، بينمططططا و يالرططططر كبويططططت الهيططططدوو يل  ططططأل ميططططاه …لططططب ق اغمططططالح الم دنيططططة )ال ططططب ، بيويططططت الكبويططططت 

المدطططادو السططط رية نرطططوًا لتهكسطططده بسطططهولة، ويطططدل رهطططووه  طططأل ميطططاه المدطططادو السططط رية  لطططا رطططدو  ال مليطططات 
  الدطرأل نيطو الم ال طة بشطكل كطا د يت لطق  شطكل توا طد دطيغ الت فنية مو  لطا تلطو  هطةه الميطاه بميطاه الدطو 
 هةه المياهد   pHكبويت الهيدوو يل  أل المياه ال بي ية بقيمة

 
 ل توا د كبويت الهيدوو يل  أل المياه ي  يها وا رة نويبة ي وي اإلرسا  بها رتا ضطمل التواكيطع المنلفضطة 

اغنابيطا وت شطبها بتوا طد كبويطت الهيطدوو يل  طأل الميطاه وتشطتد  مليطات دطدم  د mg/L 0.5 لكبويت الهيدوو يل
 وةلك بسبا نمو بكتويا الكبويتد 



   عكارل المياه:– المواد العالقة

 لططا الميططاه نتي ططة رططت ال عي ططات الدططلبة المكونططة للن ططاا السطط رأل للتوبة)كالنضططاو  المططواد ال القططةتدططل 
نات والةوبانات ال ل ية وكةلك نتي ة رت ضطفا  اغنهطاو والمواد ال فلية اغلوى  بواس ة اغم او ومياه الفيضا

بواسطط ة التيططاو المططا ألد تملططك المططواد ال القططة تواكيططا ربيبيططة ملتلفططة وبالتططالأل دو ططات تشططتت ملتلفططة، والتططأل يمكططل 
الت بيو  نها بمطا يسطما بالضطلامة الهيدووليكيطة وهطأل  بطاو   طل سطو ة توسطيا ال عي طات  طأل ميطاه نيطو متروكطة 

 د oC  10ة رواو  ةات دو 

 FNU ،مو FTU (Formazine Turbidity Unitي طوي الت بيطو  طل  كطاو  الميطاه باسطتلدام الم شطويل 
(Formazine Nephelometric Unit وي ططططوي  ططططأل الوويططططات المترططططد  اغمويكيططططة اسططططتلدام الم شططططو ، 
(Nephelometric Turbidity Unitد وهأل م شوات متشابهةد  

 بكا ة مشكالهاد لوا  المواد ال القة

 تو  توسيا ال وي ة  لا  الضلامة الهيدووليكية مم/ ا اغب اد ، مم الماد  ال القة
 مم 1 مق 

 سنوات   4 6-7.10 6-1.10-   4-2.10  عي ات نووية

 شهو  2-0.5 5-17.10-   6-7.10 4-5.10-   3-1.10  عي ات  فلية دقيقة

 يوم 2 3-5.10 4-27.10  عي ات  فلية

 دقيقة 30-10 0.5-1.7 3-27.10-   2-5.10  ات نوينية عي

 دقيقة 2.5 7 0.1 ومل نا م

  انية 20 50 0.5 ومل متوس  اللشونة

  انية  10 100 1.0 ومل لشل

 :رائحة وطعم المياه

  تب ًا ل سباا التالية: رائحة وطعم المياهترهو 

  لالل ت فنها وا رة السمك مو ال شا مو ال فلدالنباتات المت فنة: ت  أل اغرياا والنباتات الما ية -1

 الخد…الف وو: تقود هةه اغرياا  لا رهوو وا رة و  م  فنأل مو توابأل-2

  بكتويا الرديد والكبويت: ت  أل منت ات النشا  الرياتأل لهةه البكتويا ووا م كويهةد-3



  مًا رادًا مميعًادالرديد والمنننيع والنرا  والعنك: ت  أل منت ات ددم هةه الم ادل   -4

ملم ال  ام: ي  أل ملم ال  ام للميطاه   مطًا مرطددًا قطد يكطول مقبطوًو مطل قبطل ب طق المسطتهلكيل لطالل -5
  تواكيعه المنلفضة، و مل تواكيعه الموتف ة ت  أل المياه   مًا مالرًا نيو مقبولد

  الدطنا أل م نطاا انتقالهطا  لطا النفايات الدنا ية: ت  أل النفايات الدنا ية المتوا طد   طأل ميطاه الدطو -6
  المياه ال بي ية وا رة كيميا ية مو ديدونية قوية لهةه المياهد م ل موكبات الكلووو ينولد

 كلوو  المياه: ويشيو رهوو الوا رة وال  م للمياه ب د الكلوو   لا عياد  ال و ة الم لوبة مل الكلوود -7

الناعات المنرلة واغمالح الم دنية الملتلفة  ضا ًة  لا توا د  دليل  لا توا د وا رة و  م المياه ل توا د 
:المططططالم والمططططو والرلططططو  ال  ططططمالمطططواد ال ضططططوية واغ سططططام الميكووبيططططةدتملك الميططططاه ال بي يططططة منوا طططًا ملتلفططططًة مططططل 

بططول والرططامقد يسططبا توا ططد كبويتططات المننيعيططوم ال  ططم المططو للميططاه ،بينمططا يسططبا التوكيططع ال ططالأل لرمططق الكو 
المنرل  أل المياه الم دنية ال  م الرامق لهةه المياه،ويسبا كلوو الدوديوم ال  م المالم للمياه ،ويسبا توا د 
عاكي  الرديد والمنننيع ال  م الرديدي مو الربوي ، بينما تسبا ممالح كبويتات الكالسيوم ال  م القابق للمياهد 

مو دنا يةدتسطططبا البقايطططا النباتيطططة المت فنطططة وب طططق مشطططكال الميطططاه مل تكطططول ةات مدطططول  بي يطططة  لوا رطططةيمكطططل 
التوكيططا الكيميططا أل لشططوا ا الميططاه والمت ضططيات المتوا ططد   ططأل الميططاه لططالل  مليططات نشططا ها وب ططد موتهططا ، ضططا ًة 
 لططا ب ططق اوترططادات ال ضططوية اللادططة الوا رططة ةات اغدططول ال بي يططة للميططاهدويتم تمييططع ووا ططم ملتلفططة ةات 

ي ية للمياه :الوا رة ال  وية، وا رة المستنق ات، وا رة اللشا، وا رة التوبة، وا رة السمك،وا رة نيو مدول  ب
الطططخد تسطططبا ب طططق شطططوا ا ميطططاه الدطططو  الدطططرأل الدطططنا أل الوا رطططة ةات اغدطططول الدطططنا ية للميطططاه …مرطططدد 

يطططة ،الكلووو ينوليطططة ، النف يطططة ال بي يطططةد ويطططتم تمييطططع ووا طططم ملتلفطططة ةات مدطططول دطططنا ية للميطططاه :الوا رطططة الفينول
 الخد …،الواتن ية 

 يستلدم الم شو لماسأل الدو ة لتقييم وا رة و  م المياه و ق ما يلأل:

 : مياه بدول   م مو وا رة د  0الدو ة -

 : مياه ةات   م و وا رة ض يفة  دًا يتم اكتشا ها  ق  بالت اوا الملبويةد  1الدو ة -

 و وا رة ض يفة يتم اكتشا ها بسهولة مل قبل المستهلكد: مياه ةات   م   2الدو ة -

 : مياه ةات   م و وا رة ملرورة يتم اكتشا ها بسهولة وتلقا ا تواضًا مل قبل المستهلكيلد  3الدو ة -

 : مياه ةات   م و وا رة قوية نيو مستسانة ت  ل المستهلك يشم ع منهاد   4الدو ة -

 ة قوية  دًا ت  ل المياه نيو مال مة مبدًا للشواد: مياه ةات   م و وا ر  5الدو ة -



و بد م ناا ترديد لول المياه الراوية  لا المواد ال القة مل  عالطة هطةه المطواد مطل ال ينطة قطباًل بريط  و نقطوم لطالل 
 ةلك بنعالة المواد المسببة للول المياه د  

  ططل  ويططق مقاونططة  Hazenينططأل )مقيططا  بالططدو ات  لططا مقيططا  الكوبالططت البالت لططول الميططاهي ططوي ترديططد 
الماا المدوو  مع ال ينات الراويطة  لطا ملطوال نموة يطة ي طوي ترضطيوها ت ويبيًادوتشطكل ميطاه الدطو  الدطرأل 
الل و اغكبو لتلو  الم م ات الما ية لما ترتويه مل بووتينطات ودهطول وكوبوهيطدوات ومرمطاق  ضطوية ومي يطو 

لخد تملك مياه المدادو الس رية المتوا د   أل منا ق المستنق ات التوو ية ا…دوكرول و ينول ومنت ات نف ية 
والنابططات ملوانططًا شططديد  مقاونططة مططع ميططاه المدططادو السطط رية المتوا ططد   ططأل منططا ق السططهول ريطط  تدططدو النباتططات 

هططا  لططا اترططادات اغوضططية و كططةلك النباتططات الما يططة الواقيططة والبالنكتونططات مططوادًا ملونططة ةات وا رططة يترططول قسططم من
ملتلفطة للميطاه كوا رطة السطمك ووا رطة المسطتنق ات والطووا م النف يطة والطووا م  ووا رطاً ةباليةدت  أل المطواد ال ضطوية 

 الخ،  ضا ة  لا ته يوها  لا لول المياه وتوا د المواد النووية  يهاد…اغوضية والووا م الكلووو ينولية 

 :الدرجة الكلية للتمعدم

ليطة للتم طدل هطأل  بطاو   طل م شطو كمطأل لم مطو  المطواد المنرلطة  طأل الميطاهديمكل تسطمية هطةا  ل الدو ة الك
مو بالتوكيع الملرأل الكلطأل، ريط  تتوا طد المطواد المنرلطة  طأل الميطاه  (TDS)الم شو بتوكيع المواد الدلبة المنرلة 

كوبونات والكلوويطططدات  لطططا شطططكل ممطططالحد  ل منلطططا هطططةه اغمطططالح  بطططاو   طططل ممطططالح و ضطططوية )ممطططالح الهيطططدوو 
 والسولفات الكالسيومية والمننيعيومية والدوديومية  وكميات نيو كبيو  مل المواد ال ضوية المنرلة  أل المياهد

  ي بو الواسا ال ا   ل اغمالح الم دنية واوترادات ال ضوية نيو ال ياو 

  ي بو الواسا الدلدي  ل توكيع اغمالح المنرلة  أل المياهد 

لناقليطططة الكهوبا يطططة  لطططا قطططدو  المراليطططل الما يطططة  لطططا تمويطططو التيطططاو الكهوبطططا ألد وتسطططتلدم الك يطططو مطططل تشطططيو ا
  هةا المبدم  أل القيا د (TDS)ت هيعات قيا  دو ة الملورة الكلية 

   اتحادات النتروجيم

وم وهطةا مطوتب   أل المياه ال بي يطة  لطا شطكل ميونطات النتطوات والنتويطت واغمونيط اترادات النتوو يلتتوا د 
بتفكططك المططواد ال ضططوية الم قططد  ةات اغدططول النباتيططة والريوانيططة وكططةلك بتفكططك المططواد البووتينيططة التططأل تدططل  لططا 
الم م ات الما ية مع مياه الدو  المنعليةد يقود توا د اترادات النتوو يل بتواكيع  الية  أل المياه ال بي ية  لا 

مونيططاك  المنططتا النهططا أل لترلططل المططواد البووتينيططةدوت تبو الميططاه الراويططة  لططا ت شططا الم م ططات الما يططةد ي تبططو اغ
  اغمونياك الناتا  ل ترلل بووتيل مياه الدو  الدرأل نيو مال مة غنواق اإلمداد المنعلألد



 مهم اغسباا الم دية  لا اعدياد التلو  باوترادات النتوو ينية  أل المياه ال بي ية هأل: 

استلدام اغسطمد  الم دنيطة بكميطات تفطوق ارتيطاب النباتطات ،  ضطا ة  لطا  طدم موا طا  الفتطو   المبالنة  أل1-
 الم الية للتسميد د 

لوق التواعل بيل  دد الريوانات اغليفة وبيل مسارة اغواضأل التأل ت وي  ليها توبية هةه الريوانطات  2-
  واونتفا  بالةبال د

 هوا ية الم دية  لا تم دل آعوت اوترادات ال ضوية د روا ة الموا أل وتسويع ال مليات ال 3-

  تسويع  مليات النتوتة  أل المياه ال بي ية نتي ة بناا المداو ) الدو يناب   وو ع توكيع اغوكس يلد 4-

 عياد   ملية نضم النتوات مل المن قة ال ةوية للتوبة والنات ة  ل اإلوواا العا د ل واضأل د  5-

الدطو  الدطرأل  طأل ب طق المنطا ق ممطا يط دي  لطا ودطول النتطوات مطع ميطاه الدطو  التفاا منرمة  6-
 الدرأل  لا المياه ال و ية 

  pHالمؤشر الهيدروجيني للمياه (قيمة 

   طل توكيطع ميونطات الهيطدوو يل الرطو   طأل الميطاه و طق ال القطة pHي بو الم شو الهيدوو ينأل للمياه )قيمة 
الميطاه  طل النسطبة الكتليطة غيونطات الهيطدوو يل والهيدووكسطيل المتشطكلة  pHة ، مي بشطكل آلطو ت بطو قيمط التاليطة:

الميطاه هطأل م شطو شطد  وليسطت م شطو كميطة شطبيه بمفهطوم دو طة الرطواو  التطأل ت بطو  pHلالل تشتت المياهد قيمطة 
   ل دو ة التسليل ولي  كمية الرواو 

 مضية المياه الطبيعيةح

د القادو   لا الطدلول  طأل تفا طل مطع ميونطات الهيدووكسطيد  طأل الميطاهد الرامضية هأل  باو   ل توا د الموا
توتب  رامضية المياه  أل المياه ال بي ية  طأل النالطا بتوكيطع ديوكسطيد الكوبطول الرو،وتشطكل اغرمطاق ال ضطوية 

وم والقوا طد الةبالية واغرماق الض يفة اغلوى وكاتيونات القوا د الضط يفة )ميونطات اغلومنيطوم والرديطد واغمونيط
 ال ضوية  ال عا اغساسأل مل رامضية المياهد 

 قلوية المياه الطبيعية

يشيو ت بيطو قلويطة الميطاه ال بي يطة  لطا قطدو  ب طق ال نادطو  لطا وبط  كميطة مكا  طة مطل اغرمطاق القويطة 
رماقد يشطيو مفهطوم ويسما هةا الباوامتو بالس ة البو يونية للمياه،مي قدو  المياه  لا ت ديل الته يو الدد أل ل 

القلويططة الكليططة  لططا م مططو  ميونططات الهيدووكسططيد ومنيونططات اغرمططاق الضطط يفة )الكوبونططات، السططيليكات، البططووات، 



السططولفيدات، السططولفيتات، الهيدووسططولفيتات، الهيدووسططولفيدات، منيونططات اغرمططاق الةبالية،الفوسططفات  المتوا ططد  
 ميونات الهيدووكسيدد   أل المياه والتأل تترلمه بدووها مشكلةً 

القلويطططة الكليطططة للميطططاه هطططأل م مطططو  القلويطططة الهيدواتيطططة والهيدووكوبوناتيطططة بشطططكل مساسطططأل ويرطططدد هطططةا الم شطططو 
البو ونيططة للميططاه ال بي يططة كمططا يملططك مهميططًة كبيططو   ططأل تكنولو يططا تنقيططة الميططاهد والقلويططة  بططاو   ططل م مططو  تواكيططع 

غرماق الض يفة وتقطدو قلويطة الميطاه بكميطة الرمطق الطالعم لم ادلطة ر طم م طيل منيونات الهيدووكسيد ومنيونات ا
و يتم الت بيو  نها بال القة  ALK tot  مو بط TAمل الماا وت و  بالقلوية الكلية مو قلوية الم ايو  ويومع لها بط )

 التالية: 

 

 

 أيونات العناصر السامة

 لا المياه      +pb2+, Se 6+ , AS3+ , AS 2تدل الك يو مل ميونات ال نادو السامة م ل
ال بي ية نتي ة  وح مياه الدو  الدنا ية دول م ال ة كا ية  لا الم م ات الما ية، وتتوا د هةه اغيونات 

 AS ,Be , Cu, MO , pb ,Se ادً   أل المياه ال بي ية بتواكيع نيو كبيو د وتبدي ال نادو السامة م ل  
,Sr ,Zn    ًالمياه الملددة غنواق الشوا ،  لا درة اإلنسال والريوال  ند توا دها  أل  ته يوًا ساما

كةلك  نل هةه ال نادو كما ب ق المواد ال ضوية تبدي ته يوًا قاتاًل  لا اغسماك و لا مدادو تنةيتها كةلك و 
   ننها توق   مليات التنقية الةاتية للم م ات الما يةد

يع  الية  أل المياه يسألا  لا   مها و ي  يها لونًا مسودًا مو بنيًا مرموًا ،  ل توا د الرديد والمنننيع بتواك
كمطا  التوسبات والت شبات  أل منابيا اإلمداددوتتميع المياه الراوية  لا توكيع  ال مل المنننيع بال  م القابق،

للميططاه الراويططة  لططا يسططبا اوسططتهالك البشططوي ال ويططل و  سططمية ملتلفططة  لططا ال سططم البشططويد منهططا تبططدي تططه يوات
الرديد ممواق الكبد كمطا يط  و سطلبًا  لطا وريفطة ال سطم الرطأل  طأل   طاد  تشطكيل النطةاا ،كمطا يو طع  طا ق الرديطد 

  أل ال سم الرأل مل ل و انسداد اغو ية اإلكليلية للقلا 

فططة ويسططألا يسططبا توا ططد التواكيططع ال اليططة للبططووول  ططأل ميططاه الشططوا ممططواق الكبططد واغمططواق الم ويططة الملتل
  لا تبادل المواد ضمل ال سم الرألد 

 لطا تسطو  اغسطنال ، و نطدما يتوا طد بتواكيطع م لطا مطل  mg/l 0.75مقطل مطل يقطود توا طد الفلطوو بتواكيطع 
0.75 mg/l سيقود  لا ادفواو اغسنال ، ويتبع التوكيع المسموح للفلوو للمن قة المنالية د 
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 ططل الرططدود المسططمورة يطط  و سططلبًا  لططا  ويططال السططيالة ال دططبية   ل عيططاد  توكيططع البططووم  ططأل ميططاه الشططوا 
و لططا ورططا   الكلططا والكبططد مسططببًا انلفططاق توكيططع البوتاسططيوم  ططأل الططدم وعيططاد  توكيططع النتططوو يل  ططأل البولططةدي دي 

 الخد …توا د الستوونسيوم  أل مياه الشوا بتوكيع م لا مل الردود المسمورة  لا هشاشية ال رام والكساح 

اي  يتطايد يط  و تطا مل الردود المسطمورة  لطا مطوق  ي دي توا د الكادميوم  أل مياه الشوا بتوكيع م لي 
توا د العنطك   طأل ميطاه الشطوا بتوكيطع م لطا مطل الرطدود المسطمورة سطلبًا  لطا  مليطات اغكسطد   طأل ال سطم الرطأل 

 لطا مطل الرطدود المسطمورة مطوق مينطا مسببًا اغنيميا ) قطو الطدم د يسطبا توا طد الع بطق  طأل ميطاه الشطوا بتوكيطع م
ماتاد يسبا  توا د النرا    أل مياه الشوا بتوكيع م لا مل الردود المسمورة ممواق الكلا والكبد و قطو الطدمد 

 يسبا توا د المولبيديوم  أل مياه الشوا بتوكيع م لا مل الردود المسمورة موق النقو  وممواضًا ملوىد 

 : er and living organismsWatالمياه والكائنات الحّية 

تتوا ططد الكا نططات الرّيططة  ططأل الميططاه ال بي يططة بتوا ططد المططواد ال ضططوية المنرلططة مو الم ّلقططةد يمكططل مل تسططتلدم 
هةه المواد ال ضوية مل قبطل الكا نطات الرّيطة  ةا كانطت قابلطة للتفسطخ، مي يمكطل للكا نطات الرّيطة الدقيقطة مل ترّللهطا 

د ت تبططو النباتططات القططادو   لططا  مليططة التم يططل الضططو أل وال رالططا  ططأل ال سططم المططا أل  لططا المططواد و ضططوية مبسطط 
سلسلة النةا يةد هناك شكاًل مل مشكال التواعل بيل كمية المواد الرّية المنت ة وبيل كمية المواد ال ضوية المسا  

ة مو الميتطةد  ل موقطع ال سطم المترللة المنت ةد  أل رال نياا هةا التواعل سطين  الوسط  المطا أل بالكا نطات الرّيط
د ي تمطد اسطتقواو التطواعل تطو و الما أل والشوو  ال يولو ية سيملأل  لا النرام البي أل  دد ونو  الكا نطات الرّيطة الم

 لططا  ططدد الكا نططات الرّيطططة المتوا ططد  و لططا  وا طططق تططواب  السالسططل النةا يططةد ي تبطططو اإلمططداد باغوكسطط يل شطططو ًا 
لما يةد يرتل اغوكس يل المنرل  أل المياه ال بي ية مهميطًة  طأل ترلطل المطواد ال ضطوية مطل للمرا رة  لا الريا  ا

 قبل البكتويا الالهوا ية ، وهو ضوووي لتنف   ميع النباتات والريواناتد 

هططواا النططال  ال ططوي، و مليططة التوكيططا  –يططتم الردططول  لططا اغوكسطط يل المنرططل مططل مدططدويل و يسططييل 
ة انرالل اغوكسط يل  طأل الميطاه  لطا دو طة الرطواو ، والضطن  والمطنرالت اغلطوى المتوا طد  الضو ألد ت تمد قابلي

 saturation  طططأل الميطططاهد يدططط لم  لطططا تسطططمية هطططةه الكميطططة القدطططوى مطططل اغوكسططط يل بتوكيطططع اإلشطططبا 
concentrationد 

الميطاه التطأل ت طي   يهطاد تملك الكا نات الرية الما ية قدوات ملتلفة  أل مقاومة  لتال ات دو ة الرطواو   طأل 
 ند عياد  دو ة رواو  ال سم الما أل تطنق  كميطة اغوكسط يل المنرطلد باإلضطا ة لطةلك  طنل دو طة الرطواو  اغ لطا 
تعيططد مططل ميططق الكا نططات الريططةد وهكططةا  ال لططا  لططا اغوكسطط يل يوتفططع  ططأل نفطط  وقططت انلفططاق  مكانيططة تططو وهد 

 30 مل ت طي   طأل ميطاه ةات دو طة رطواو  م لطا مطل chub وسطمك  perchتست يع ب ق اغسماك م طل سطمك 
oC   3ومسطتوى موكسط يل منرطل  قطmg/L   بينمطا يمطوت سطمك السطلمول ،salmon   مو التطواوت trout  طأل 

 د oC 20–5دو ة رواو  للمياه لاوب الم ال لالل ، مو  5mg/Lمستوى ل وكس يل المنرل مقل مل 



وا د  أل اغ سام الما ية ال بي ية بشكل كبيو  أل رّساسيتها ل نوا  الك يو مل هةه اغنوا  التأل تتتلتل  
الم مو طات الو يسطية للكا نطات الريطة التطأل اسطتلدمت كم شطوات لنو يطة الميطاه مو نو يطة  ل الملتلفة مطل التلطو د 

ت تبططو كد امسططالططال  قاويططات واغو ال رالططا، و ، protozoa  اغوالططأل) بووتططوعواوالالبي ططة الما يططة هططأل: البكتيويططا، 
ويات الكبيو  السفلية الرّية مناسبة بشكل  يد كم شوات بي ّية ،ري  مل مو نهم وقابلية روكتهم المنلفضطة اق الال

 نسبيًا ت  لهم يته ووا بشكل مباشو بالمواد التأل تدلل  لا بي تهمد

 ، وهأل: الللية  لا  ال ة مقسام و يسية  تقسم البكتويا رسا شكل

   ميكوولد 3-0.5ول دا وية الشكل مو بيضوية مو كووية ويتواوح ق وها مل )المكووات: وتك –م 
 ال ديات: وهأل بشكل  دوي مت اول مو منعلأل مو بشكل ضمات مب ادها دنيو   دًاد  –ا 
الملتويطططات مو الرلعونيطططات: وهطططأل بشطططكل مت طططاول رلعونطططأل، مب ادهطططا كبيطططو  نسطططبيًا وقطططد تدطططل  لطططا لمسطططيل  – طططط 

 ميكوولد 
 ي  الوس  الةي ت ي   يه البكتويا  تنقسم  لا: مما مل ر
 بكتويا هوا ية: ت ي   أل الوس  اللاو أل مل هواا وتواا وماا وهأل بشكل  ام بكتويا نيو مموضةد  –م 
 بكتويا و هوا ية: ت ي   أل نياا اغكس يلد  –ا 
 دم بدووها غنوا  ملتلفةوالتأل تقس بكتويا متقلبة: تست يع ال ي  والتال م بو ود اغكس يل ونيابه – ط 

 وتقسم رسا ته يوها الفيعيولو أل  لا: 
بكتويطا نيطو ضطاو  )مفيطد  : ت مطل  لطا مكسطد  المططواد ال ضطوية وترويلهطا  لطا مطواد  ابتطة، يسطتفاد منهططا  –م 

  أل م ال ة مياه الدو د 
 هاد بكتويا ضاو  )مموضة : تسبا الك يو مل اغمواق كالرما التيفية والكوليوا ونيو  –ا 
يسططتلدم و تسططبا مي مططوق لإلنسططال  نمططا و  و : تو ططد  ططأل الميططاه نتي ططة تلو هططا لططا التلطط دالططةبكتويططا  – ططط 

ولونيططات )بكتويططا القولططول  والتططأل مهمهططا م مو ططة الكوليفططوومد قو ودهططا كططدليل  لططا تلططو  الميططاه م ططل م مو ططة ال
هططا نويبططة  ططل المططاا ويمكططل  ططدها م شططوًا و ميططع  نادططو م مو ططة الكوليفططووم ةات مدططل بططواعي غل  ميططع كا نات

  لا التلو د

 : Coliformبكتويا الكوليفووم 

 لطا البكتويطا سطالبة النطوام ةات الشطكل ال دويدتدطل هطةه البكتويطا  لطا الميطاه  بكتريذا الكوليفذورمتنتمأل 
ل بي يطة ل طد  ال بي ية بشكل مباشو مع مياه الدو  الدرأل ،وتست يع بكتويا الكوليفووم ال ي   أل الميطاه ا

مشططكلًة اغرمططاق والنططاعات  oC 37-35مسابيعدتسططت يع بكتويططا الكوليفططووم تلميططو الالكتططوع بدو ططة الرططواو  
 واغلدهيداتد



د هةه البكتويا  باو   ل بكتويطا T.Esherichال الم  1885باسم مكتشفها  ام  E.Coliبكتريا سميت 
بشكل  بي طأل  E.Coliدتتوا د  Enterobacteriaceae لا شكل  دية سالبة النوام تنتمأل  لا م مو ة 

دووًا مفيطدًا بضطن ها  لطا  E.Coli أل مم اا اإلنسال،لةلك نالبطًا مطا ي طوي تسطميتها بال دطية الم ويطة دتل طا 
قادو   لا التسبا بطهمواق  E.Coliالبكتويا المموضة وبانتا ها لب ق الفيتاميناتدهناك ب ق اغشكال مل 

نموة ططًا با و ينيططًا ل دططيات كططولأل مدططنفة  ططأل موب ططة  150 ططوي راليططًا تمييططع رططوالأل م ويططة رططاد  لإلنسططال، وي
 م مو اتد

 : Streptococcusبكتويا 
 التأل تضم اغشكال التالية: Enterococcusتنتمأل هةه البكتويا  لا دن  م مو ة 

E.avium, E.casseliflavus, E.cecorum, E.durans, E.faecalis, E.faecium, 
E.gallinarum, E.hirae, E.malodoratus, E.munditiuse E.solitarius…etc. 

هةه اغشكال مل البكتويا ةات مدطول بواعيطة ،ويمكطل دواسطتها كم شطو تلطو  الميطاه بطالبواع البشطوي، وكطةلك 
،مما ي  لها لكش  تلو  المياه ال و ية مو الس رية بالتياوات الس ريةدتملك البكتويا البواعية  باتًا  اليًا لل فا  

 شبكات اغنابيا ب د  ملية التمديد مو ب د اإلدالحد ت هيومفيد  لضب   ملية 

 Streptococcusبكتويا 

 بكتويا الكولأل  اغ:

 بططاو   ططل م مو ططة ملتلفططة مططل البكتويططا والفيووسططات تططدلل اللليططة البكتيويططة وتتكططا و  يهططا ،وتقططود  لططا  
ل الللية المضيفة )الضرية  هأل بكتويا الكوليفوومد يستلدم الكش  موتها  أل ك يو مل اغريالد نالبًا ما تكو 



   ططأل ميططاه enterovirus ططل الكططولأل  ططاغ كم شططو لنو يططة الميططاه ،نرططوًا  لتوا ططدها مططع الفيووسططات الم ويططة )
الدططو  الدططرأل ،ونتي ططًة لبسططا ة اكتشططا ها  ططأل الميططاهد ي تبططو توا ططد الكططولأل  ططاغ مو  ططدم توا ططدها  ططأل الميططاه 

  ضا يًا لف الية رماية مو تنقية المياه ال و يةد م شواً 

 
 : enterovirusبكتويا 

يشيو هةا المد لم  لا  دد كبيو مل الفيووسات التأل تتكا و  أل اغم اا، مما ي  ل تسميتها  أل الك يو 
د  n.m 30-20مل الموا ع بالفيووسات الم ويطةد الفيووسطات السطابقة  بطاو   طل  يووسطات دقيقطة ق وهطا رطوالأل 

 قادوًا  لا اونقسام رتا  أل المياه المكلوو د RNAتملك هةه الفيووسات رمضًا نوويًا ويبيًا 
 نموةب مل هةه الفيووسات مقسمة  لا موب ة عمو: 67هنالك مك و مل 

 دوهأل التأل تسبا موق البوليميليت polio I polio II:ومل مهم  نادوها  poliovirusعمو  -
المسما  باسم  ردى مدل ووية نيويطووك  طأل الوويطات المترطد   (Сoxsackie A and B)عمو   يووسات -
 اغمويكيةد
 دechovirusعمو   يووسات -
 اغلوىد enterovirusعمو   يووسات -

ةات  Picoد تشطيو الالرقطة  Picornaviridaeميضطًا  يووسطات  enterovirus كمطا تنتمطأل  لطا م مو طة
 enterovirus(30 ريطط  ت تبططو هططةه الفيووسططات مدططنو منططوا  م مو ططةاغدططل اإلي ططالأل  لططا م نططا دقيططق ،

n.m. كمططا تضططم م مو ططة د enterovirus :مدططنا ًا ملططوى مططل الفيووسططات نططةكو منهططا rhinovirus , 
cardiovirus , hepatovirus , apthovirus د ت تبططو هططةه الفيووسططات مك ططو اغنططوا  السططابقة اسططتقواوًا  ططأل

 د 10…3الوس   pHيمكل لهةه الفيووسات مل تتسبا بال دوى لالل قيمة  اغوسا  الرامضية ،ري 
 ي طا مو يت طاوع م مطو  نسطا تواكيطع المطواد التطأل ترمطل   ةا توا دت ال نادو السامة م تم ًة  أل المياه،

  ة:وةلك بالرساا استنادًا لل القة التالي  1نف  دو ة السمية  لا التواكيع المسمورة لهةه ال نادو القيمة
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 حرم المصادر المائية:
للتلو  الس رية منها وال و ية، ري  يكول هةا التلو   ما  بي أل مو بشوي  تت وق المدادو الما ية

 مو دنا أل مو العوا ألد

 التلوث الطبيعي:

  الفيضطططانات ومطططا تسطططببه مطططل تطططدميو لمطططوا ل الكا نطططات الريطططة و طططو  التوبطططة  طططأل الرطططوق الدطططباا
 وترويك لرمه  القا د

 النشا  البوكانألد 
 الوياحد 
 الرتد 
 يوو  أل المدادو الما يةدمللفات الريوانات وال  
 تلو  المياه ال و ية باغمالح الم دنية والناعات المنرلةد 
 تلو  مياه اغم او بالنباو، هباا الفرم، ومال، كا نات دقيقة، ناعات منرلةد 
 موت الكا نات الريوانية والنباتية المساهمة  أل التنقية الةاتيةد 
 رمه  القا د 
 ياه المدادو الما يةدتساق  موواق اغش او  وق س م م 

 التلوث البشري:

 دو  مياه م اوي منعليةد 
 لقاا قمامةد  
 تلو  ناتا  ل روكة المووود 
 :التلو  الدنا أل 
 دو  مياه سالنة نات ة  ل تبويد المروكات ونيوهاد 
 دو  ناعات مضو  بالدرةد 
 دو  مواد كيميا ية سامةد 
 المواد المش ةد 



 التلوث الزراعي:

 ة وال بي ية وودولها  لا المياه الس رية وال و يةداغسمد  الكيميا ي 
 توبية ريوانات  لا ضفا  المدادو الما يةد 
  مواد سامة م طل المبيطدات المضطاد  للف طوو واغ شطاا الضطاو  والرشطوات العوا يطة التطأل تتطواكم  طأل

  سم الكا نات الريةد

لددططة غنططواق الشططوا السطط رية منهططا غل الوقايططة ليططو مططل قن ططاو  ططالب ي ططا رمايططة المدططادو الما يططة المو 
 وال و ية مل ملتل  مشكال التلو  وةلك بتلدي  منا ق رماية بي ية رولها وةلك مل م ل:

 المرا رة  لا نو ية المياهد 
 تلفي  كلفة التنقيةد 

 من قة الرماية اغولا:

 الناية اغساسية:

 هأل الرماية المباشو  والمشدد  لمنشه  المهلة الما ألد 

 المن قة:شمولية 
 تري  هةه المن قة بالمهلة الما أل مباشو د 
  20-10تشمل شوي ًا رول ضفا  البريو  ب وقm    ا تباوًا مل منسوا الماا اغ رمأل 
  20تشمل دا و  رول الب و بق و يدل  لاm   تباوًا مل المري  اللاو أل لمنشه  الب ود   
 تضم المنا ق الم وضة للنمو لالل الفيضالد 
  ق التططأل يرططد   يهططا  ويانططات سطط رية نتي ططة اله ططووت الم ويططة والتططأل تدططا مباشططو  تضططم المنططا

  أل من قة المهلة الما ألد

 اإل وا لت والتوديات الوا ا اتلاةها  أل هةه المن قة:
 را ة المن قة بسوو لمنع دلول اإلنسال والريوانات اغليفة والبوية ووسا ل النقل الملتلفةد  
  ا ية  أل رالة م لة المياه الس رية دتش يو المن قة بهش او رو 
 عوا ة المن قة باغ شاا وترويلها  لا مووب  أل رالة م لة مياه  و يةد 
 وضع و رة  لا السوو تشيو  لا من قة المهلة الما ألد 



  يقتدططو  ةل الططدلول  لططا المططورفيل و مططال اإلشططوا   لططا  مططل ودططيانة المهلططة المططا أل وال نايططة
 بالنباتات المو ود د

 منو ات:الم
 الرة اغوق وعوا تهاد  
 تلعيل المواد الملتلفةد 
 تمديد كابالت نقل ال اقة واوتداوت ول و  نقل ودو  المياهد 
 قامة مبانأل مو منش ت هندسية بملتل  منوا هاد  
 رفو آباو  يما  ةا كال المددو الما أل نبعد 
 ممنو ات منا ق الرماية اغقل تشددًاد 

 المسمورات: 
 ندسية لادة بالمددو الما ألدبناا منش ت ه 

 من قة الرماية ال انية:

 الناية اغساسية:

 رماية منشه  المهلة الما أل ضد التلو  البكتويولو ألد

 شمولية المن قة:
 تري  هةه المن قة بمن قة الرماية اغولاد 
 تشمل الووا د الما ية للبريو  مع الضفا  المري ة بهاد 
  يومًا رتا المهلة الما ألد  50مدته تشمل منا ق ال ويال ال و أل الةي 
  100ال وق اغدنوي لهةه المن قةm د 

 الممنو ات:
 استلدام اغسمد  بملتل  منوا ها الكيميا ية وال بي يةد 
 استلدام المبيدات الرشوية الملتلفةد 
 توبية الريوال مل دوا ل ومواشألد 



 كة دططططو  دططططرألج مر ططططة  نشططططاا مو توسططططيع مو ت ططططديل المنشطططط ت القا مططططة بملتلطططط  منوا هططططا )شططططب
 م ال ة، مواق  سياوات، مناسل سياوات، مليمات سيارية، منا ق است مام، شواو  و وقات د

 م مال الرفويات بملتل  منوا هاد 
 التف يوات بملتل  منوا ها وشدتهاد 
 مقالع مواد البنااد 
 ممنو ات منا ق الرماية اغ لا توتيبًاد 
 ممنو ات منا ق الرماية اغقل تشددًاد 

 لمسمورات:ا
 العوا ة بشو  الوي بمياه نريفةد 

 من قة الرماية ال ال ة:

 الناية اغساسية:

 رماية منشه  المهلة الما أل ضد التلو  مل:

 العيوت ال ضوية والم دنيةد 
 الموكبات الكيميا يةد 
 المواد المش ةد 
 المواد السامةد 

 شمولية المن قة:
 تري  هةه المن قة بمن قة الرماية ال انيةد 
   2أل رال مل الروق الدباا المرلأل م ول ملkm :تقسم المن قة  لا 

o من قةA    2رتاkm  د 

o من قةB   2مكبو ملkm  ورتا مري  الروق الدباا المرلية:  وق المن قةB   يساوي
 دA لا اغقل ض    وق المن قة 

 الممنو ات:
 بناا م امل ، مدانع، مدا أل بتوولد 



 تل  منوا هادتمديد منابيا مشتقات البتوول بمل 
 بناا مر ات م ال ة مياه الدو  الدرألد 
 تلعيل مواد كيميا ية بملتل  منوا هاد 
 بناا منش ت ال اقة الةويةد 
 نشاا مر ات وقودد  
 قامة مكبات قمامةد  

 المسمورات:
 بناا شبكات الدو  الدرأل بشو  ترقيق شوو  الكتامةد 
  يل او تباو بري  تتوا ق مع:ت بت ردود هةه المن قة ب د ملة الواقع  لا اغوق ب 
 ردود ملكية اغواضأل اللادةد 
 م وا  ال وقات والممواتد 

 

 

 

 


