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األمراض الناتجة عن و مصادر تلوث األوساط المائٌة والمحافظة على سالمة هذه األوساط
 تلوث المٌاه والوقاٌة منها

 

 ءتعرٌف الما
: الماء هو ذلك المركب الكٌمٌائً السائل الشفاف الذي ٌتركب من ذرتٌن هٌدروجٌن وذرة أكسجٌن، ورمزه الكٌمٌائً

(H2O) .المحٌطات، األنهار، البحار، المٌاه : كرة األرضٌة، ومتواجد بالصور التالٌةمن مساحة ال% 71ٌحتل الماء و
ً  وال  فً، و%60-50الخلٌة الحٌة بنسبة  فًالجوفٌة، مٌاه األمطار، الثلوج، كما ٌتواجد  ُ عالم النبات والحٌوان أٌضا

الغالف الجوى  فً (الكرة األرضٌةخارج نطاق )ٌتوقف األمر عند هذا الحد وإنما ٌمتد وجود الماء إلى العالم الخارجً 
. حٌث ٌكون على صورة بخار ماء

 

 هتكرٌر المٌا
المٌاه لغرض محدد لالستهالك البشري  إنتاجوالهدف من ذلك هو . الملوثات من المٌاه الخام إزالةتنقٌة المٌاه هً عملٌة 

االحتٌاجات الطبٌة، الصٌدلة، المواد  ، بما فٌها لتلبٌةاألخرى األغراضٌمكن أٌضا أن تصمم لمختلف و .(مٌاه الشرب)
  ..الكٌمٌائٌة والتطبٌقات الصناعٌة

جسٌمات الرمل؛ جزٌئات المواد العضوٌة؛ الطفٌلٌات؛ البكترٌا؛ الطحالب؛ الفٌروس ؛ الفطرٌات؛ : تنقٌة المٌاه قد تزٌل
 (لنحاس والكروم، الخالرصاص، وا) ةالخ والمعادن السام ،الخ المعادن الكالسٌوم، والسلٌكا، والمغنٌسٌوم

استخراج )والذوق  (كبرٌتٌد الهٌدروجٌن)قد تكون بعض تنقٌة المٌاه انتخابً تزٌل فً عملٌة التطهٌر، بما فٌها رائحة 
/ األدنىتتطلب هذه المعاٌٌر الحد و عادة ما تملً الحكومات معاٌٌر لنوعٌة مٌاه الشرب.(الحدٌد)، والمظهر (المعادن
. عناصر التحكم التً تنتج مٌاه الشرب وإدراجمن الملوثات  من مجموعة نقاط األقصى
ٌغادر  أنفً المٌاه بعد  (األوزون أومثل الكلور )فً العدٌد من البلدان تتطلب كمٌات محددة من المطهر  الجودةمعاٌٌر 

ئل األمراض التً كان وباء الكولٌرا من أوا .تلوث المٌاه فً نظام التوزٌع إعادةمحطة معالجة المٌاه، للحد من خطر 
شخص من سكان مدٌنة هامبورج األلمانٌة  17000اكتشفت ارتباطها الوثٌق بتلوث مٌاه الشرب حٌث أصٌب حوالً 

وتبٌن أن المصدر الرئٌس للوباء هو . م أدى إلى وفاة ما ال ٌقل عن نصف ذلك العدد1829بوباء الكولٌرا خالل صٌف 
. تلوث مصدر المٌاه لتلك المدٌنة

هٌر باستخدام الكلور من أوائل العملٌات التً استخدمت لمعالجة المٌاه بعد عملٌة الترشٌح وذلك للقضاء على ٌعد التط
بعض الكائنات الدقٌقة من بكترٌا وفٌروسات مما أدى إلى الحد من انتشار العدٌد من األمراض التً تنقلها المٌاه مثل 

العملٌات ما ٌستخدم إلزالة عسر الماء مثل عملٌات التٌسٌر، أو وتشمل المعالجة، ومن هذه . الكولٌرا وحمى التٌفوٌد
. إلزالة العكر مثل عملٌات التروٌب

  

تلوث المٌاه العذبة؟  ما هً العناصر التً تسبب

 
وقد . المٌاه العذبة هً المٌاه التً ٌتعامل معها اإلنسان بشكل مباشر ألنه ٌشربها وٌستخدمها فً طعامه الذي ٌتناوله

ً  فً شاهدت م ً  من االهتمام لها اآلونةصادر المٌاه العذبة تدهورا  كبٌرا  ً  وافرا  . األخٌرة لعدم توجٌه قدرا 
: وٌمكن حصر العوامل التً تتسبب فً حدوث مثل هذه الظاهرة

ي ٌعد استخدام خزانات المٌاه فً حالة عدم وصول المٌاه لألدوار العلٌا والتً ال ٌتم تنظفٌها بصفة دورٌة األمر الذ  -1
. غاٌة فً الخطورة
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مٌاه الصرف الصحً هً مٌاه المجارى، وهى مٌاه تحتوى : قصور خدمات الصرف الصحً والتخلص من مخلفاته  -2
على أنواع من الجراثٌم والبكترٌا الضارة نتٌجة للمخلفات التً ُتلقى فٌها وال ُتحلل بٌولوجٌا  ما ٌإدى إلى انتقالها إلى مٌاه 

. األنهار والبحٌرات
تلوٌث مٌاه المجارى المائٌة هً مخلفات المصانع السائلة الناتجة من الصناعات  فًومن أكثر المصادر التً تتسبب 

تولٌد الكهرباء، المهمات الكهربائٌة وغٌر الكهربائٌة، الحدٌد والصلب، المنتجات األسمنتٌة، الزجاج، منتجات : التحوٌلٌة
ون والمنظفات، الدهانات، ورق كرتون، الجلود والصباغة، الغزل والنسٌج، المواد البالستٌك، المنتجات الكٌمٌائٌة، الصاب

. الغذائٌة، تكرٌر البترول
: مٌاه المصارف الزراعٌة والترع إلى األضرار التالٌة فًوٌإدى تخلص المصانع من مخلفاتها السائلة بدون معالجة 

لذائب بها، األمر الذي ٌإدي إلى تدهور بٌئة تكاثر األحٌاء تفقد المٌاه حٌوٌتها بدرجة تصل إلى انعدام األكسجٌن ا -
كمعٌار  الحٌوياألكسجٌن  ٌؤتًحٌث . الدقٌقة التً تقوم بعملٌات التمثٌل للمواد العضوٌة الخارجة مع المخلفات الصناعٌة

م أثناء عملٌة أكسدة المواد العضوي الحٌويمن كمٌة األكسجٌن  العضويلتدهور المٌاه ودرجة تلوثها  ة بالمٌاه، ومن ثَّ
. فٌحدث التخمر بل وتتعفن المٌاه الحٌويظل انعدام األكسجٌن  فًتنشط البكترٌا الالهوائٌة 

 فًقد تإدى إلى نقل المٌكروبات المعوٌة المعدٌة  التًتكتسب المٌاه مقومات البٌئة الخصبة لتكاثر األحٌاء المٌكروبٌة،  -
. ٌق مباشر أو بطرٌق غٌر مباشرحالة وصولها إلى طعام اإلنسان سواء بطر

تظهر التفاعالت والتخمرات الالهوائٌة والغازات المختزلة مثل كبرتٌتد األٌدروجٌن برائحته الكرٌهة، والمٌثان وغٌرها  -
. من الغازات السامة أو القابلة لالشتعال

. تتكون طبقة كثٌفة من الشحوم فوق مٌاه المصارف مما ٌحجب رإٌة جرٌان المٌاه -
. تعتبر مصدرا  هاما  من مصادر مٌاه الشرب للكثٌر التًتسرب المواد الملوثة والمعادن الثقٌلة إلى المٌاه الجوفٌة،  -
. حالة األصباغ الخاصة بعملٌات الغزل والنسٌج فًكما أن المخلفات السائلة تتحرك داخل مسام التربة وخاصة  -
 والتًوخاصة الفضالت الصلبة . عولجت فٌتم ذلك بشكل جزئًالتخلص من مخلفات الصناعة بدون معالجتها، وإن  -

: التالً فًتتمثل 
  

: أوالً المخلفات غٌر العضوٌة
. ، وأكاسٌد الدرفلةحراريرمل مسابك محروق، خبث أفران، كسر طوب  :صهر المعادن األساسٌة وتكرٌرها -
. أسالك نحاس وألومنٌوم وورق، بقاٌا نحاس وصلب :المنتجات المعدنٌة -
. أكاسٌد كروم وكالسٌوم وكربونات صودٌوم :المنتجات الكٌمٌائٌة -
  

: ثانٌاً مخلفات عضوٌة
. بقاٌا مواد خام وغزل ومنسوجات :الغزل والنسٌج -
. قش وورق لم ٌتم طحنه وشوائب ورق قمامة :الورق -
. نشارة وفضالت وبقاٌا جذوع األخشاب :األخشاب -
اط وفضالت خراطٌم وسٌور وجوانات، بقاٌا بالستٌك من عملٌة تصنٌع األدوات المنزلٌة بقاٌا مط :المنتجات الكٌمٌاوٌة -

. والعبوات المختلفة وألواح الفورماٌكا
. الخ.. .بقاٌا الحبوب، الفحم النباتى :المواد الغذائٌة -

جنٌز إلً جانب المبٌدات أما بالنسبة للمٌاه الجوفٌة، ففً بعض المناطق نجد تسرب بعض المعادن إلٌها من الحدٌد والمن
. الحشرٌة المستخدمة فً األراضً الزراعٌة

 

على صحة اإلنسان  آثار تلوث المٌاه العذبة
 :من بعضهاو تنتج بعض األمراض عن تلوث المٌاه

للتؤكد من إصابة شخص بهذا المرض ، وإن سبب مرض الكولٌرا جرثومة تعٌش فً الجهاز الهضمً :مرض الكولٌرا -
وتحصل العدوى عن طرٌق  {اإلسهالو األطراف مصحوبة بتقٌإو الشعور بآالم فً الظهر}ض كالتالً ستكون األعرا

 حفظ األغذٌة ،سبل الوقاٌة هً النظافة، وبشرٌةو شرب مٌاه ملوثة بفضالت حٌوانٌةو تناول أطعمة ملوثة بهذه الجرثومة
 . عن شرب الماء الملوث االمتناعو
مصبات و ٌصاب اإلنسان بالحمى التٌفٌة عند شربه ماء الوادي أو البئر المتواجدٌن قرب المراحٌض :الحمة التٌفٌة -

الفضالت، أو عند أكله خضروات تم سقٌها بمٌاه ملوثة كما ٌساعد الذباب على نقل جرثومة هذا المرض من براز 
نتقً مرض الحمى  .فً األمعاء أالمو الصداعو من أعراض هذا المرض الحمىو. المرٌض إلى طعام الشخص السلٌم
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 بتغلٌة الحلٌبو الفواكه الطازجة قبل أكلهاو غسل الخضرواتو الجراثٌمو التٌفٌة بشرب الماء الخالً من الشوائب
 .بمقاومة الذبابو
 البشرة اصفرارمن أعراض هذا المرض و مرض البوصفٌر سببه فٌروس ٌإدي إلى التهاب الكبد :مرض البوصفٌر -
تتم  .حمىو صداعو الرغبة فً التقٌإ باإلضافة إلى فشل عضلً مصحوب بارتعاشو دان شهٌة األكلفقو العٌنٌنو

بمراقبة و نتقً هذا المرض بواسطة التلقٌح .البشرٌةو الفضالت الحٌوانٌةو العدوى عن طرٌق مٌاه الشرب الملوثة
 .بالنظافةو األغذٌة

 
مٌاه األنهار والبحٌرات حٌث أن  فًوإنما ٌمتد لٌشمل الحٌاة  كما ال ٌقتصر ضرره على اإلنسان وما ٌسببه من أمراض،

ألن  مٌاه الصرف تساعد على نمو الطحالب والنباتات المختلفة مما ٌضر بالثروة السمكٌة  فًاألسمدة ومخلفات الزراعة 
بعوض والقواقع هذه النباتات تحجب ضوء الشمس واألكسجٌن للوصول إلٌها كما أنها تساعد على تكاثر الحشرات مثل ال

. التً تسبب مرض البلهارسٌا علً سبٌل المثال

 
 تلوث البٌئة البحرٌةمصادر 

 
 :إما بسبب النفط الناتج عن حوادث السفن أو الناقالت -

التلوث من نشاط النقل البحري، وٌرتبط التلوث هنا بالنفط ومشتقاته المتمٌزة باالنتشار السرٌع الذي ٌصل لمسافة تبعد 
البحار حٌث ٌتواجد نشاط النقل البحري  فًوٌكون هذا النوع من التلوث منتشر . ومتر عن منطقة تسربهكٌل (700)

سواء من خالل حوادث ناقالت البترول وتحطمها أو من خالل محاوالت التنقٌب والكشف عن البترول، أو إللقاء بعض 
. الناقالت المارة لبعض المخلفات والنفاٌات البترولٌة

ٌاه البحر من قبل ناقالت البترول فقط وإنما هناك ملوثات من مصادر أخرى مثل مخلفات الصرف الزراعً وال تتلوث م
. التً تصبها النهار، بقاٌا المبٌدات الحشرٌة، ونفاٌات المصانع التً ُتلقى فٌها

. أو نتٌجة للصرف الصحً والصناعً -

 
 

 ثار المترتبة على التلوث البحرياآل
ًً ع -  :مثل دٌدة لإلنسانتسبب أمراضاً

. التهابات الجلد -اإلصابة بالنزالت المعوٌة  - الكولٌرا  -االلتهاب الكبدي الوبائً
 :تلحق الضرر بالكائنات الحٌة األخرى -

اإلضرار بالشعب المرجانٌة، والتً بدورها تإثر علً الجذب  - هجرة طٌور كثٌرة نافعة  -اإلضرار بالثروة السمكٌة
ً  وبٌئة لهاالسٌاحً وفً نفس ا . لوقت علً الثروة السمكٌة حٌث تتخذ العدٌد من األسماك من هذه الشعب المرجانٌة سكنا 

 :أسباب أخرى لتلوث الماء -
رحلته للوصول إلى سطح األرض تعلق به الملوثات  فًٌنزل ماء المطر من السماء خالٌا  من الشوائب، و: ماء المطر
وهذا بالطبع ناتج من الملوثات . ٌد النٌتروجٌن وأكاسٌد الكبرٌت وذرات الترابأكاس: الهواء والتً منها فًالموجودة 

 فًكل هذه الملوثات مجتمعة مع بعضها تذوب . الصلبة والغازٌة التً تنتج من المصانع ومحركات اآلالت والسٌارات
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رض مٌاه األمطار الملوثة الكائنات كما تتع مٌاه األمطار لتشكل عنصرا  آخرا  لٌس فقط لتلوث المٌاه وإنما لتلوث التربة 
البحرٌة إلى التلوث لسقوط األمطار فوق الٌابس وفوق المسطحات المائٌة، ودورة جدٌدة من تناول اإلنسان للسموم عن 

. أنها حلقة مفرغة ال ٌمكن أن نجد لها بداٌة أو نهاٌة أي. .طرٌق األسماك الملوثة
  

نً بها وغٌر المعد مٌاه الشرب والمحتوى المعدنً
لتر ٌطلق على الماء أنه ملوثا  بالزئبق، وٌحدث التسمم لإلنسان /ملجم 2إذا زاد تركٌز الزئبق بمٌاه الشرب عن : الزئبق -

األطراف والشفاه  فًتنمٌل  ) :ومن أعراض التسمم بالزئبق .ملغم (80)من مادة الزئبق إذا زادت تركٌزاته بالجسم عن 
الجٌنات ووالدة أطفال  فًتغٌر  - تؤثر الجهاز العصبً - اإلصابة بالعمى - ةالحرك فًضعف التحكم   -واللسان

. (مصابون بالشلل
وتتمٌز هذه المادة أنها مفٌدة . لتر/ملغم 1تنقٌة مٌاه الشرب، والمعدالت المسموح بها هً  فًمادة مستخدمة  :الفلور -

 1.5أي أن تكون بتركٌز )مسموح به للزٌادة لكن إذا زادت عن الكم ال )ألسنان اإلنسان حٌث تمنع من تسوسها 
. ٌإدى إلى ظهور البقع البنٌة أو تفتت األسنان (لتر/ملغم

الماء ٌإدى إلى تفاعل المركبات  فًتطهٌر مٌاه الشرب، وزٌادة نسب الكلور  فًمادة كٌمٌائٌة أٌضا  مستخدمة  :الكلور -
ها احتماالت اإلٌصابة بؤمراض السرطانات الماء مع الكلور مكونة مركبات أخرى تزٌد مع فًالعضوٌة 

لتر، وإذا زادت هذه النسبة ٌحدث /ملجم 0.1مٌاه الشرب هً  فًالنسبة المسموح بها من هذا المعدن  :الرصاص -
 :أعراض التسمم بالرصاصومن  .التسمم بالرصاص، وٌؤتً تلوث مٌاه الشرب بالرصاص من أنابٌب التوصٌل المنزلٌة

 الصرع - ي قد ٌإدى إلى حدوث شلل باألطرافالجهاز العصب فًتشنجات   -لهضمً مصاحبا  بقًءالجهاز ا فًآالم  )
. (تؤثر اللثة بظهور خط أزرق مائال  للسواد -الغٌبوبة  -
ٌصل إلى مٌاه الشرب من المبٌدات الحشرٌة أو من فضالت المصانع، وٌإدى إلى إصابة اإلنسان بسرطان : الزرنٌخ -

. والموت السرٌع لرئة الكبد أو بسرطان ا
لتر، وٌتسرب إلى مٌاه الشرب من المواسٌر المصنعة من /ملجم 10-1الماء  فًالنسبة المسموح بها  :الكادمٌوم -

. زٌادة الكادمٌوم عن الحد المسموح به ٌإثر على كمٌة الكالسٌوم وإلصابة اإلنسان بلٌن العظام. البالستك
. الهضم عند اإلنسان، وٌختلط بمٌاه الشرب من المواسٌر المعدنٌةزٌادة الحدٌد ٌإدى إلى عسر  :الحدٌد -
  

بعض الحلول لعالج تلوث الماء 
ٌمكن إعادة استخدامها  والتًقبل وصولها للتربة أو للمسطحات المائٌة األخرى،  الصحًسرعة معالجة مٌاه الصرف   -

. ٌؤكلها اإلنسان والحٌوان التًت الزراعٌة لكن بدون تلوث للتربة والنباتا األراضً ري فًمرة أخرى 
. مٌاه البحار من خالل الحرق أو الشفط فً، وما حدث من تسرب للبترول أو النفط البحريالتخلص من نشاط النقل  -
. محاولة دفن النفاٌات المشعة فً بعض الصحارى المحددة، ألنها تتسرب وتهدد سالمة المٌاه الجوفٌة -
من أجل المحافظة على سالمة المٌاه الجوفٌة كمصدر آمن من مصادر مٌاه الشرب،  فرض احتٌاطات على نطاق واسع -

. قد ٌضر بسالمة المٌاه صناعًنشاط  أيوذلك بمنع الزراعة أو البناء أو قٌام 
المصارف ووصولها إلى المٌاه الجوفٌة بالمثل طالما ال  فًمحاولة إعادة تدوٌر بعض نفاٌات المصانع بدال  من إلقائها  -

. ٌوجد ضرر من إعادة استخدامها مرة أخرى
الكٌمٌائً والحٌوي للماء بواسطة مختبرات متخصصة، لضمان المعاٌٌر التً تتحقق بها جودة المٌاه  الدوريالتحلٌل  -

. وعدم تلوثها
. المتداخلةتلوث مٌاه األمطار، وتحولها إلى ماء حمضً ٌثٌر الكثٌر من المشاكل  فًٌساهم  الذيالحد من تلوث الهواء  -
إكسٌر  هًٌإمن بضرورة محافظته على المٌاه من التلوث التً  الذيوالخطوة الجادة الحقٌقٌة هو توافر الوعً البشري  -

. وغٌرها من الحلول األخرى الفعالة. .الحٌاة
 


