
  ما هي العنارص التي تسبب تلوث املياه العذبة؟ -
وقد شاهدت . املياه العذبة هي املياه التي يتعامل معها اإلنسان بشكل مبارش ألنه يرشبها ويستخدمها يف طعامه الذي يتناوله

وميكن حرص العوامل التي تتسبب يف . مصادر املياه العذبة تدهوراً كبرياًً◌ يف األونة األخرية لعدم توجيه قدراًً◌ وافراًً◌ من االهتامم لها
  :حدوث مثل هذه الظاهرة

  .خزانات املياه يف حالة عدم وصول املياه لألدوار العليا والتي ال يتم تنظفيها بصفة دورية األمر الذي يعد غاية يف الخطورة استخدام -1
  :قصور خدمات الرصف الصحي والتخلص من مخلفاته -2

ملجارى، وهى مياه تحتوى عىل أنواع من الجراثيم والبكرتيا الضارة نتيجة للمخلفات التي تُلقى فيها وال مياه الرصف الصحي هي مياه ا
  .تُحلل بيولوجياً ما يؤدى إىل انتقالها إىل مياه األنهار والبحريات

توليد الكهرباء، : الصناعات التحويلية ومن أكرث املصادر التي تتسبب ىف تلويث مياه املجارى املائية هي مخلفات املصانع السائلة الناتجة من
 املهامت الكهربائية وغري الكهربائية، الحديد والصلب، املنتجات األسمنتية، الزجاج، منتجات البالستيك، املنتجات الكيميائية، الصابون

  .لواملنظفات، الدهانات، ورق كرتون، الجلود والصباغة، الغزل والنسيج، املواد الغذائية، تكرير البرتو 
  :ويؤدى تخلص املصانع من مخلفاتها السائلة بدون معالجة ىف مياه املصارف الزراعية والرتع إىل األرضار التالية

تفقد املياه حيويتها بدرجة تصل إىل انعدام األكسجني الذائب بها، األمر الذي يؤدى إىل تدهور بيئة تكاثر األحياء الدقيقة التي تقوم  -1
حيث يأىت األكسجني الحيوى كمعيار لتدهور املياه ودرجة تلوثها . د العضوية الخارجة مع املخلفات الصناعيةبعمليات التمثيل للموا

جني العضوى من كمية األكسجني الحيوى أثناء عملية أكسدة املواد العضوية باملياه، ومن ثَّم تنشط البكرتيا الالهوائية ىف ظل انعدام األكس
  .ن املياهالحيوى فيحدث التخمر بل وتتعف

ىل تكتسب املياه مقومات البيئة الخصبة لتكاثر األحياء امليكروبية، التى قد تؤدى إىل نقل امليكروبات املعوية املعدية ىف حالة وصولها إ -2
  .طعام اإلنسان سواء بطريق مبارش أو بطريق غري مبارش

يتد األيدروجني برائحته الكريهة، وامليثان وغريها من الغازات السامة أو تظهر التفاعالت والتخمرات الالهوائية والغازات املختزلة مثل كربت -3
  .القابلة لالشتعال

  .تتكون طبقة كثيفة من الشحوم فوق مياه املصارف مام يحجب رؤية جريان املياه -4
  .ياه الرشب للكثريترسب املواد امللوثة واملعادن الثقيلة إىل املياه الجوفية، التى تعترب مصدراً هاماً من مصادر م -5
  .كام أن املخلفات السائلة تتحرك داخل مسام الرتبة وخاصة ىف حالة األصباغ الخاصة بعمليات الغزل والنسيج -6
  :وخاصة الفضالت الصلبة والتى تتمثل ىف التاىل. التخلص من مخلفات الصناعة بدون معالجتها، وإن عولجت فيتم ذلك بشكل جزيئ -3

  :العضوية أوالً املخلفات غري
  .رمل مسابك محروق، خبث أفران، كرس طوب حرارى، وأكاسيد الدرفلة: صهر املعادن األساسية وتكريرها -أ 

  .أسالك نحاس وألومنيوم وورق، بقايا نحاس وصلب: املنتجات املعدنية -ب
  .أكاسيد كروم وكالسيوم وكربونات صوديوم: املنتجات الكيميائية -ج

  :ثانياً مخلفات عضوية
  .بقايا مواد خام وغزل ومنسوجات: الغزل والنسيج -أ

  .قش وورق مل يتم طحنه وشوائب ورق قاممة: الورق -ب
  .نشارة وفضالت وبقايا جذوع األخشاب: األخشاب -ج
ت املختلفة بقايا مطاط وفضالت خراطيم وسيور وجوانات، بقايا بالستيك من عملية تصنيع األدوات املنزلية والعبوا: املنتجات الكياموية - د

  .وألواح الفورمايكا
  .الخ... بقايا الحبوب، الفحم النباىت : املواد الغذائية -هـ
  

أما بالنسبة للمياه الجوفية، ففي بعض املناطق نجد ترسب بعض املعادن إليها من الحديد واملنجنيز إيل جانب املبيدات الحرشية 
  .املستخدمة يف األرايض الزراعية

  
  :العذبة عىل صحة اإلنسان آثار تلوث املياه -

  :أبسط شئ أنه يدمر صحة اإلنسان عيل الفور من خالل إصابته باألمراض املعوية ومنها
  املزيد عن مرض الكولريا.. الكولريا  -1
  املزيد عن مرض التيفود.. التيفود  -2
  .الدوسنتاريا بكافة أنواعها -3
  .االلتهاب الكبدي الوبايئ -4
  .املالريا -5
  .ارسياالبله -6
  .أمراض الكبد -7
  .حاالت تسمم -8
كام ال يقترص رضره عىل اإلنسان وما يسببه من أمراض، وإمنا ميتد ليشمل الحياة ىف مياه األنهار والبحريات حيث أن األسمدة ومخلفات  -9

ألن هذه النباتات ) ة البيئة مبوقع فيدوقامئ(الزراعة ىف مياه الرصف تساعد عىل منو الطحالب والنباتات املختلفة مام يرض بالرثوة السمكية 
تحجب ضوء الشمس واألكسجني للوصول إليها كام أنها تساعد عىل تكاثر الحرشات مثل البعوض والقواقع التي تسبب مرض البلهارسيا عيل 

 .سبيل املثال



  :تلوث البيئة البحرية ثانياً تلوث البيئة البحرية وأثره
  :مصادر التلوث -
  :نفط الناتج عن حوادث السفن أو الناقالتإما بسبب ال -1

كيلومرت ) 700(التلوث من نشاط النقل البحري، ويرتبط التلوث هنا بالنفط ومشتقاته املتميزة باالنتشار الرسيع الذي يصل ملسافة تبعد 
ن خالل حوادث ناقالت البرتول ويكون هذا النوع من التلوث منترش ىف البحار حيث يتواجد نشاط النقل البحري سواء م. عن منطقة ترسبه

  .وتحطمها أو من خالل محاوالت التنقيب والكشف عن البرتول، أو إللقاء بعض الناقالت املارة لبعض املخلفات والنفايات البرتولية
تصبها النهار، وال تتلوث مياه البحر من قبل ناقالت البرتول فقط وإمنا هناك ملوثات من مصادر أخرى مثل مخلفات الرصف الزراعي التي 

  .بقايا املبيدات الحرشية، ونفايات املصانع التي تُلقى فيها
  
  .أو نتيجة للرصف الصحي والصناعي -2
  
  :اآلثار املرتتبة عىل التلوث البحري -
  :تسبب أمراضاًً◌ عديدة لإلنسان -1
  .االلتهاب الكبدي الوبايئ -
  .الكولريا -
  قديم اإلسعافات األولية للنزالت املعويةاملزيد عن ت.. اإلصابة بالنزالت املعوية  -
  .التهابات الجلد -
  
  :تلحق الرضر بالكائنات الحية األخرى -2
  .اإلرضار بالرثوة السمكية -
  .هجرة طيور كثرية نافعة -
عديد من األسامك اإلرضار بالشعب املرجانية، والتي بدورها تؤثر عيل الجذب السياحي ويف نفس الوقت عيل الرثوة السمكية حيث تتخذ ال -

  .من هذه الشعب املرجانية سكناًً◌ وبيئة لها
  
  :أسباب أخرى لتلوث املاء* 
  :مياه األمطار -

أكاسيد : ينزل ماء املطر من السامء خالياً من الشوائب، وىف رحلته للوصول إىل سطح األرض تعلق به امللوثات املوجودة ىف الهواء والتي منها
وهذا بالطبع ناتج من امللوثات الصلبة والغازية التي تنتج من املصانع ومحركات اآلالت . وذرات الرتاب النيرتوجني وأكاسيد الكربيت

كل هذه امللوثات مجتمعة مع بعضها تذوب ىف مياه األمطار لتشكل عنرصاً آخراً ليس فقط لتلوث املياه وإمنا لتلوث الرتبة . والسيارات
أيضاً فامذا عن ظاهرة املطر الحمض التى قدمتها صفحات موقع فيدو حيث ميتص النبات السموم التي تصل ) تلوث البيئة عىل موقع فيدو(

  .للرتبة من مياه األمطار امللوثة ويختزنها ليك يتناولها اإلنسان والحيوان بعد ذلك وتؤدى إىل تسممهم
مطار فوق اليابس وفوق املسطحات املائية، ودورة جديدة من كام تتعرض مياه األمطار امللوثة الكائنات البحرية إىل التلوث لسقوط األ 

  .أى أنها حلقة مفرغة ال ميكن أن نجد لها بداية أو نهاية.. تناول اإلنسان للسموم عن طريق األسامك امللوثة 
  
  :مياه الرشب واملحتوى املعدين وغري املعدين بها -

  ان؟ما هي املعادن الثقيلة وما هي أرضارها عىل صحة اإلنس
لرت يطلق عىل املاء أنه ملوثاً بالزئبق، ويحدث التسمم لإلنسان من مادة الزئبق إذا /ملجم 2إذا زاد تركيز الزئبق مبياه الرشب عن : الزئبق -1

  .ملجم) 80(زادت تركيزاته بالجسم عن 
  :ومن أعراض التسمم بالزئبق

  .تنميل ىف األطراف والشفاه واللسان -
  .ضعف التحكم ىف الحركة -
  .اإلصابة بالعمى -
  .تأثر الجهاز العصبي -
  .تغري ىف الجينات ووالدة أطفال مصابون بالشلل -
وتتميز هذه املادة أنها مفيدة ألسنان اإلنسان . لرت/ملجم 1مادة مستخدمة ىف تنقية مياه الرشب، واملعدالت املسموح بها هي : الفلور -2

 1.5أي أن تكون برتكيز (لكن إذا زادت عن الكم املسموح به للزيادة ) فيدو تسوس األسنان عىل صفحات(حيث متنع من تسوسها 
  .يؤدى إىل ظهور البقع البنية أو تفتت األسنان) لرت/ملجم

مادة كيميائية أيضاً مستخدمة ىف تطهري مياه الرشب، وزيادة نسب الكلور ىف املاء يؤدى إىل تفاعل املركبات العضوية ىف املاء مع : الكلور -3
  لكلور مكونة مركبات أخرى تزيد معها احتامالت اإلٌصابة بأمراض الرسطاناتا

لرت، وإذا زادت هذه النسبة يحدث التسمم بالرصاص، ويأيت /ملجم 0.1النسبة املسموح بها من هذا املعدن ىف مياه الرشب هي : الرصاص -4
  .تلوث مياه الرشب بالرصاص من أنابيب التوصيل املنزلية

  :بالرصاص أعراض التسمم
  .آالم ىف الجهاز الهضمي مصاحباً بقيء -



  .تشنجات ىف الجهاز العصبي قد يؤدى إىل حدوث شلل باألطراف -
  .الرصع -
  املزيد.. الغيبوبة  -
  .تأثر اللثة بظهور خط أزرق مائالً للسواد -
ىل إصابة اإلنسان برسطان الكبد أو برسطان الرئة  يصل إىل مياه الرشب من املبيدات الحرشية أو من فضالت املصانع، ويؤدى إ: الزرنيخ -5

  .واملوت الرسيع
زيادة الكادميوم عن . لرت، ويترسب إىل مياه الرشب من املواسري املصنعة من البالستك/ملجم 10- 1النسبة املسموح بها ىف املاء : الكادميوم -6

  .عظامالحد املسموح به يؤثر عىل كمية الكالسيوم وإلصابة اإلنسان بلني ال
  .زيادة الحديد يؤدى إىل عرس الهضم عند اإلنسان، ويختلط مبياه الرشب من املواسري املعدنية: الحديد -7
  :التلوث من محطات الطاقة -
من الطاقة من محطات الطاقة عىل شكل حرارة، والتى تحتاج إىل تربيد ملنع ارتفاع درجة حرارة املحركات وشبكة % 60تخرج حواىل  

درجة مئوية، ودرجة حرارة  12-10ومياه التربيد هذه مصدرها مياه البحار التى ترجع إليها ثانية بدرجات حرارة مرتفعة أكرث من  .األنابيب
  .املاء املرتفعة هذه تؤدى إىل قلة األكسجني الذائب ىف املاء

  
  :التلوث اإلشعاعى -

وهى املواد الناتجة عن األفران الذرية، وغريها ) Th(والثوريوم ) U(نيوم هذا النوع من التلوث ينتج من استخدام املواد املشعة مثل اليورا
  .من املواد الصلبة األخرى املشعة

  
  املبيدات الحرشية -
  
  :بعض الحلول لعالج تلوث املاء* 
مرة أخرى ىف رى  رسعة معالجة مياه الرصف الصحى قبل وصولها للرتبة أو للمسطحات املائية األخرى، والتى ميكن إعادة استخدامها -

  .األراىض الزراعية لكن بدون تلوث للرتبة والنباتات التى يأكلها اإلنسان والحيوان
  .التخلص من نشاط النقل البحرى، وما حدث من ترسب للبرتول أو النفط ىف مياه البحار من خالل الحرق أو الشفط -
  .تترسب وتهدد سالمة املياه الجوفيةمحاولة دفن النفايات املشعة ىف بعض الصحارى املحددة، ألنها  -
فرض احتياطات عىل نطاق واسع من أجل املحافظة عىل سالمة املياه الجوفية كمصدر آمن من مصادر مياه الرشب، وذلك مبنع الزراعة أو  -

  .البناء أو قيام أى نشاط صناعى قد يرض بسالمة املياه
إلقائها ىف املصارف ووصولها إىل املياه الجوفية باملثل طاملا ال يوجد رضر من إعادة محاولة إعادة تدوير بعض نفايات املصانع بدالً من  -

  .استخدامها مرة أخرى
  .التحليل الدورى الكيمياىئ والحيوى للامء بواسطة مختربات متخصصة، لضامن املعايري التى تتحقق بها جودة املياه وعدم تلوثها -
  .لوث مياه األمطار، وتحولها إىل ماء حمىض يثري الكثري من املشاكل املتداخلةالحد من تلوث الهواء الذى يساهم ىف ت -
وغريها .. والخطوة الجادة الحقيقية هو توافر الوعى البرشى الذى يؤمن برضورة محافظته عىل املياه من التلوث التى هى إكسري الحياة  -

  من الحلول األخرى الفعالة
  
  :أنواع التلوث األخرى* 
نقصد بتلوث الهواء وجود املواد الضارة به مام يلحق الرضر بصحة اإلنسان ىف املقام األول ومن ثَّم البيئة التي يعيش فيها : هواءتلوث ال -

  املزيد... وميكننا تصنيف ملوثات الهواء إىل قسمني 
  املزيد... النفايا اإلشعاعية  -القاممة : من أنواع التلوث البيئى التلوث بالنفايات والتى تشتمل عىل: التلوث بالنفايات -
هو تشويه ألي منظر تقع عليه عني اإلنسان يحس عند النظر إليه بعدم ارتياح نفيس، وميكننا وصفه أيضاًً◌ بأنه نوعاًً◌ : التلوث البرصى -

  املزيد... أو أرصفة ... إيل طرقات ... من أنواع انعدام التذوق الفني، أو اختفاء الصورة الجاملية لكل شئ يحيط بنا من أبنية 
  املزيد... يشتمل تلوث املياه عىل أوالً تلوث املياه العذبة، ثانياً تلوث البيئة البحرية : تلوث املاء -
يرتبط التلوث السمعى أو الضوضاء ارتباطاً وثيقاًً◌ بالحرض وأكرث األماكن تقدماًً◌ وخاصة األماكن الصناعية للتوسع يف : التلوث السمعى -

  املزيد... اآلالت ووسائل التكنولوجيا الحديثة  استخدام
فهو قاٍس . إن الرتبة التي تعترب مصدراً للخري والثامر، من أكرث العنارص التي يسئ اإلنسان استخدامها ىف هذه البيئة): اليابس(تلوث الرتبة  -

  املزيد... الوعي واإلدراك لهذه الحقيقة إهامله لها  عليها ال يدرك مدى أهميتها فهي مصدر الغذاء األسايس له ولعائلته، وينتج عن عدم
تلوث األطعمة يزداد يوم بعد يوم بصورة مفزعة حتى وىف البلدان املتقدمة التى بها أعىل مستويات الرعاية والعناية وقد : التلوث الغذايئ -

 املزيد.. يكون ذلك ناتجاً عن إحدى األسباب اآلتية 
 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع عيون البصائر
http://www.elbassair.net


