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I -مصادر تلوث املاء

II -كيفية احلصول على املاء الصاحل للشرب

يتلوث الماء بعدة ملوثات من بينها مايلي :
-الممخلفات الصناعية: تشمل مخلفات الصناعات الكيميائية والتعدينية والتحويلية والزراعية 
والغذائية، التي يتم تصريفها إلى المسطحات المائية، والتي تؤدي إلى تلوث الماء باألحماض 

واألصباغ والمركبات الهيدروكربونية واألمالح السامة والدهون والدم والبكتيريا... الخ.
مياه الصرف الصحي: هذه المياه ملوثة بالمواد العضوية والمواد الكيميائية )كالصابون 

والمنظفات الصناعية(، وبعض أنواع البكتيريا والميكروبات الضارة، إضافة إلى المعادن الثقيلة 
السامة والمركبات الهيدروكربونية.

-الفلزات الثقيلة : مثل الزئبق والرصاص وبعض الفلزات األخرى كالكادميوم والزنك، هذه الفلزات لها تأثير سام على جميع األجهزة الحيوية 
لجسم اإلنسان )الجهاز العصبي، الجهاز الدموي...( كما أن لها القدرة على التراكم في األنسجة الحية و بالتالي ظهور العديد من السرطانات.

-البترول : ظاهرة التلوث بمخلفات البترول نشاهدها اليوم في كل مكان ، فهي تلوث مياه كثير من  ا لمصايف  وتلوث رمال شواطئ كثير من 
ا لمدن الساحلية. ويختلط بعض هذه المخلفات السوداء بالرمال الناعمة فتفسد جمالها، وتلوث كل من يخاطر باالستحمام في هذه المياه  أو 

يفكر باالستلقاء على هذه الرمال.
-المبيدات الحشرية : تتنوع أشكال المبيدات الحشرية، لكن المبيد  ) DDT ( هو أكثرها شهرة وأكثرها انتشارا حتى اآلن.ويعرف DDT كيميائيا 

باسم «ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثالثي كلورو إيثان) Dichloro Diphényl Trichloroéthane (، جل المبيدات تؤدي إلى حدوث أضرار تلويثية 
هامة في البيئة ،ينجم عنها تسممات لمختلف الكائنات الحية التي تتعرض لها.
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III -معاجلة املياه املستعملة

للحصول على ماء صالح للشرب ،تحتاج المياه العذبة إلى معالجة دقيقة قبل استخدامها بشكل آمن بسبب احتواء المياه على مواد صلبة و على 
أنواع متعددة من الجراثيم و الكائنات الدقيقة ، وتمر من عدة مراحل للمعالجة من بينها :

-المرحلةاألولى :الغربلة  تمكن هذه المرحلة من فصل األجسـام الصلبة ذات الحجم الكبير مثل الحجارة و االغصان...حيث تبقى عالقة في 
الغربال أو الشبكة الحديدية.

-المرحلةالثانية :التندف والتصفيق  يتم خالل هذه المرحـلـة إضافــة مواد كيميائيـة تقـوم بترسيب األجسـام العالقــة فـي الـمـاء،تسمى هـذه 
العمليــة بالتندف، ثم تليهـا عمليـة الـتـصـفـيـق إلزالـة األجسام الصلبةالمتوضعة.

-المرحلةالثالثة :الترشيح بالرمل الدقيق تتم خالل هذه المرحلــة عمليــة التـرشيـح باستعمال  الرمل الدقيق،حيث يتسرب الماء عبر طبقة رملية، 
مما يمكن من إزالة الندف وكل األجسام الدقيقة.

-المرحلةالرابعة :التعقيم باألوزون يمرر غــاز األوزون فـي الـمـاء المرشــح للقضــاء على الميكروبات وإزالة الرائحة والذوق.
-المرحلةالخامسة :الترشيح بالفحم النشط  يتسـرب الـمـاءالـمـحصل عليـه عبـرقطـع من الكربون لتنقيته من الشوائب. 

-المرحلةالسادسة :التعقيم بالكلور :  يتم تعقيم المياه المحصل عليها بالكلور، وبعد ذلك يتم تخزينها الى أن يتم توزيعها الى المستهلك.

خالصة : الماء هو الحياة ، للحصول على ماء صالح للشرب تحتاج المياه العذبة إلى معالجة دقيقة قبل استخدامها ، لهذا يجب أن نعود صغارنا 
وكبارنا على المحافظة عليه من التلوث والضياع،  من أجلنا و من أجل األجيال القادمة.

يطلــق تعبيــر الميــاه المســتعملة أو الميــاه العادمــة علــى كافــة أنــواع الميــاه الملوثــة 
الناجمــة عــن مختلــف الفعاليــات المنزليــة والتجاريــة وتضــاف إليهــا فــي المــدن الكبــرى 
ــي  ــوث البيئ ــًا للتل ــدرًا هام ــة  مص ــاه العادم ــر المي ــة ، تعتب ــالت الصناعي ــاه الفض مي
ومعظــم األمــراض الســارية، لهــذا قبــل رمــي هــذه الميــاه فــي الطبيعــة يجــب أن تعالــج 

وتمــر عــادة مــن المراحــل التاليــة:
-المرحلــة األولــى :الغربلــة بحيــث  تمــرر الميــاه عبر شــبكة تحـــول دون مـــروراالجسام 

الصـلبـــة الكبيــرة الحجم.
-المرحلــة الثانيــة :التصفيق األول  بحيث  تضـــاف مـــواد كيميائـيــــة تقـــوم بتـــرسيب 
الملوثـــات فــي اســفل حــوض التصفيق.وتفصــل ايضــا الزيوت التــي تطفو على الســطح

-المرحلــة الثالثــة  :التهويــة أو المعالجــة البيولوجيــة بحيــث تضـــاف الــى الميــاه 
ــواد  ــى كل الم ــي عل ــث تقض ــة، حي ــة مجهري ــة بيولوجي ــات حي ــي كائنـ ــات وه بكتيري

ــة. ــوث البيئ ــد تل ــي ق ــة الت العضوي
المرحلــة الرابعــة : التصفيــق الثانــي بحيــث يفصــل الوحــل عــن الســائل ويعالــج 
ــة وال  ــي الطبيع ــرف ف ــاه فتس ــا المي ــة أم ــة الطبيعي ــمدة الفالحي ــض أس ــتخراج بع الس

ــة. ــى البيئ ــر عل ــكل أي خط تش
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