الفصل األول :استؽالل المٌاه وتلوٌثها

المحور األول :اإلسراؾ فً استؽالل المٌاه
ٌعتبر الماء مادة حٌوٌة تتواجد فً الطبٌعة فً حاالت مختلفة (سائلة ،ؼازٌة ،وصلبة) حٌث أن ثالثة أرباع
مساحة األرض وحتى جسم اإلنسان عبارة عن ماء .إال أن التزاٌد المطرد للسكان وتطور الصناعات أدى إلى
اإلفراط فً استعماله وتبذٌره.
 ما مصادر الماء وما هً الكمٌات المتوفرة منه فً الطبٌعة؟
 ما مظاهر اإلسراؾ فً استؽالل الماء؟ وما هً اإلجراءات المتخذة للحفاظ على الثروة المائٌة؟

مقدمة:

 -Iمصادر المٌاه واستعماالته الٌومٌة:
 مصادر المٌاه فً الطبٌعة:
أ -معطٌات لالستثمار :أنظر الوثٌقة 1
الوثٌقة  :1مصادر المٌاه.
من بٌن كل األجرام السماوٌة المعروفة تشكل األرض االستثناء الوحٌد الذي ٌسمح بتواجد الماء فً ثالث حاالت
فٌزٌائٌة :ؼازٌة ،سائلة ،و صلبة ،فحرارة األرض المعتدلة مقارنة مع باقً الكواكب هً المسئولة عن هذه الخاصٌة،
حٌث ٌقدر معدل درجة حرارة األرض بحوالً  ( .10 °Cتتراوح حرارة األرض ما بٌن  +50°Cإلى .)-50°C
وٌبٌن الجدول التالً أماكن تواجد الماء فً األرض مع النسبة التً تمثلها تلك المٌاه من مجموع الماء بالكوكب:
أشكال المٌاه
حجمها:
(آالؾ )km3
نسبتها المئوٌة
حالتها الفٌزٌائٌة
)1
)2
)3
)4

بحار
ومحٌطات

مٌاه جوفٌة

جلٌد وثلوج

بحٌرات
وأنهار

بخار الؽالؾ داخل أجسام
الكائنات الحٌة
الجوي

1370000

12000

30000

130

13

0.7

%97.2
سائلة

%0.6
سائلة

%2.1
صلبة

%0.01
سائلة

%0.001
ؼازٌة

%10-5
سائلة

بعد ملء الخانات الفارؼة فً الجدول ،أنجز المدراج الذي ٌظهر النسب المئوٌة التً تمثلها مٌاه البحار
والمحٌطات ومٌاه الجلٌد والثلوج والمٌاه الجوفٌة.
ما هً أنواع المٌاه التً ٌمكن لإلنسان أن ٌستفٌد منها من بٌن كل األنواع المذكورة فً الجدول السـابق؟ وما
هً نسبتها المئوٌة؟
ماذا ٌمكنك استنتاجه من تحلٌل هذه المعطٌات؟
أذكر بعض األخطار التً تهدد المٌاه القابلة لالستعمال فً كوكب األرض.

ب -استثمار المعطٌات:
 )1ملء الخانات الفارؼة على الجدول بتحدٌد الحالة الفٌزٌائٌة لمختلؾ أشكال الماء :أنظر الجدول على الوثٌقة.
مدراج ٌظهر النسب المئوٌة التً تمثلها مٌاه البحار والمحٌطات ومٌاه الجلٌد والثلوج والمٌاه الجوفٌة.
نسبة أهم أشكال المياه
جليد وثلوج

100

مياه جوفية
 50النسبة المئوية

بحار ومحيطات

0
1
أشكال المياه
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ٌ )2مكن لإلنسان أن ٌستفٌد فقط من األنواع التالٌة :مٌاه جوفٌة ؼٌر مالحة ،بحٌرات وأنهار ،جلٌد وثلوج فوق الجبال.
وتقدر نسبة المٌاه الصالحة لالستعمال وهً نسبة مٌاه البحٌرات واألنهار +نسبة مٌاه الجلٌد والثلوج  +نسبة المٌاه
الجوفٌة.
0.6% + 2.1% + 0.01% = 2.71%
ٌ )3تبٌن من تحلٌل هذه المعطٌات أن نسبة المٌاه التً ٌمكن لإلنسان أن ٌستفٌد منها ضعٌفة جدا مقارنة مع حجم الماء
الموجود فً األرض.
 )4رؼم كون حوالً  75%من سطح األرض مكسو بمٌاه سائلة فإن الكمٌة التً ٌمكن لإلنسان أن ٌستفٌد منها قلٌلة جدا
وتقدر ب أقل من  2.71%وهً مهددة بالنفاذ .ومن األخطار التً تهدد المٌاه القابلة لالستعمال فً كوكب األرض:
 اإلسراؾ فً االستهالك.
 التلوث.
 الجفاؾ والتقلبات المناخٌة.
ج -خالصة:
 78 %من سطح األرض مؽطى بالمٌاه ،وٌتواجد هذا الماء موزعا فً عدة خزانات :محٌطات  -بحار -أنهار  -كائنات حٌة
 قمم الجبال  -جلٌد القطبٌن  -جوؾ األرض  -الؽالؾ الجوي  -البحٌرات ...لكن فقط  2.71 %صالحة لالستعمال المباشرمن طرؾ اإلنسان .هذه النسبة معرضة لمشاكل كبٌرة تهدد المتبقً منها كاالستنزاؾ بفعل االستهالك المفرط والتلوث
والجفاؾ الناتج عن التقلبات المناخٌة التً تعرفها األرض.

 ضرورة الماء فً حٌاة الكائنات الحٌة وفً أنشطة اإلنسان المختلفة:
أ -معطٌات لالستثمار :أنظر الوثٌقة 2
الوثٌقة  :2ضرورة الماء فً حٌاة الكائنات الحٌة وفً أنشطة اإلنسان المختلفة.
ٌ عطً الجدول التالً نسبة الماء فً تركٌب بعض الكائنات الحٌة.
األجسام
 %الماء

مخ
75

اإلنسان ()65 %
عضلة
كلٌة
عظم
76
83
22

دم
83

بٌضة

بطاطس

سمكة

خس

لحم

طماطم

75

78

80

95

60

91

 )1اعتمادا على معطٌات الجدول ،حدد ما ٌمثله الماء بالنسبة للكائنات الحٌة.
ٌ عطً الجدول التالً بعض استعماالت الماء المنزلٌة ،والصناعٌة ،والفالحٌة.
االستعماالت المنزلٌة
كمٌة الماء
النشاط:
المستهلك باللتر:
 8إلى 20
ؼسل األوانً بالٌد
 70إلى 120
ؼسالة المالبس
 25إلى 40
ؼسالة األوانً
 150إلى 200
حمام
 6إلى 12
طرادة الماء

االستعماالت الصناعٌة
كمٌة الماء
إلنتاج:
الضرورٌة باللتر:
50
 1Kgمن السكر
150
 1Kgمن الصوؾ
20
 1Kgمن الورق
10000
سٌارة

االستعماالت الفالحٌة
كمٌة الماء
إلنتاج:
الضرورٌة باللتر:
10
 1Kgمن اللوبٌا
25
 1Kgمن السلطة
1500
 1Kgمن القمح
4500
 1Kgمن األرز
10000
 1Kgمن القطن

 )2انطالقا من معطٌات هذا الجدول ،ما رأٌك فً استعماالت الماء فً حٌاة اإلنسان؟
ب -استثمار المعطٌات:
 )1تتكون كل الكائنات الحٌة أساسا من الماء ،وٌحتوي جسم اإلنسان البالػ على  65 %من الماء (أي  45لتر من الماء
بالنسبة لشخص ٌزن .)70Kg
ٌتم تبادل هذا الماء باستمرار مع الوسط الخارجً ،لدى ٌجب أن ٌتناول كل فرد ما ٌناهز لترٌن من الماء ٌومٌا للحفاظ
على صحة جٌدة.
استؽالل المٌاه وتلوٌثها
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 )2تتنوع استعماالت الماء من طرؾ اإلنسان ،كاالستعماالت المنزلٌة الٌومٌة والصناعٌة والفالحٌة .وتختلؾ حسب
نمط العٌش ،وطبٌعة الوسط (قروي أو حضري) .وهً فً ارتفاع مستمر بحكم تزاٌد عدد الساكنة وتؽٌر نمط
العٌش.
ج -خالصة:
تدخل فً تحدٌد حجم الماء الذي ٌستهلكه الفرد فً العالم عدة
ٌعتبر الماء مادة أساسٌة وضرورٌة فً حٌاة الكائنات .وت
اعتبارات نذكر منها:
 مدى سهولة الحصول على الماء (توفر شبكات التوزٌع التً توصله إلى المستهلك).
 نوع المناخ السائد فً بلد ما ألنه ٌتحكم فً حجم المتوفر لالستهالك.
 استعمال بعض اآلالت الحدٌثة التً تستهلك المٌاه بكثرة كآالت ؼسل األوانً والطرادات فً المراحٌض...

 -IIبعض مظاهر اإلسراؾ فً استؽالل الم ايه.
 استهالك الماء فً الحٌاة الٌومٌة .أنظر الوثٌقة 3
الوثٌقة  :3استهالك الماء فً الحٌاة الٌومٌة.
ٌ عطً الجدول أمامه تطور
( 2015 1980 1900توقعات)
كمٌات الماء المستهلكة فً
7
4,5
1,5
سكان العالم (ملٌار نسمة)
االستعماالت المنزلٌة.
1000
640
االستهالك السنوي المتوسط من الماء لكل فرد (230 )m3
الحاجٌات المنزلٌة السنوٌة من الماء (ملٌار )m3

20

500

130

 يعطً الشكل أ من الوثٌقة ،تؽٌر استهالك الماء حسب القارات ما بٌن  1900و  .2000وٌعطً الشكل ب نسبة
استعماالت الماء فً الحٌاة الٌومٌة للبلدان المتقدمة.
الشكل أ

كمية الماء المستهلكة بـ  Km3في السنة

المجموع
آسٌا

5000

أمرٌكا الالتٌنٌة

4000
3000

أمرٌكا الشمالٌة

2000

أفرٌقٌا
أوروبا

1000

السنوات

0
2000

1960

1920

الشكل ب

استعماالت الماء فً الحٌاة الٌومٌة للبلدان المتقدمة

 = Aتؽذٌة
 = Bؼسل أوانً
ومالبس
 = Cصرؾ صحً
 = Dحمام
 = Eؼسل السٌارة
وسقً الحدٌقة
 = Fأنشطة أخرى

F

E

D

C

B

A

7% - 22%-20%-39%- 6% - 6%

باالعتماد على معطٌات جدول الوثٌقة  3ومعطٌات الشكل أ والشكل ب من نفس الوثٌقة ،بٌن كٌؾ ٌتؽٌر االستهالك
السنوي من الماء على المستوى الفردي والقاري والعالمً .ثم حدد العوامل المتدخلة فً استهالك الماء.
انطالقا من معطٌات الوثٌقة ٌ 3تبٌن أن استهالك الماء على المستوى الفردي والقاري والعالمً فً تزاٌد مستمر ،وٌتوزع
الماء العذب بشكل متفاوت ،وؼٌر منتظم بٌن دول العالم وساكنته.
ٌرجع االرتفاع المستمر لالستعماالت الٌومٌة للماء ،إلى ازدٌاد الكثافة السكانٌة ،وتؽٌر نمط عٌش الساكنة.
 استهالك الماء فً المجال الصناعً .أنظر الوثٌقة 4
الوثٌقة  :4استهالك الماء فً المجال الصناعً.
لمعرفة بعض المشاكل التً ٌطرحها استهالك المٌاه فً الصناعة نقترح علٌك المعطٌات التالٌة:
ٌبٌن الجدول التالً نتائج قٌاسات أعماق إحدى الفرش المائٌة الموجودة أسفل منطقة صناعٌة فً بلد أوروبً مع توالً
استخراج المٌاه منها .
78 77 76 75 74 73
السنة
 )1أنجز منحنى تطور عمق الفرشة المائٌة بداللة السنوات.
عمق الفرشة ـب -93 -91 -90 -87 -80 -30 m
 )2ماذا ٌمكنك استنتاجه من تحلٌل هذه المعطٌات؟
استؽالل المٌاه وتلوٌثها
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تابع الوثٌقة :4
ٌ بٌن الجدول التالً حجم المٌاه الالزمة للحصول على بعض المنتجات الصناعٌة:
المنتوج
حجم الماء الضروري بـ L

1Kg
صوؾ
150

1Kg
سكر
50

1Kg
ورق
20

سٌارة
10000

 )3ماذا تالحظ؟
 )4إذا علمت أنه ؼالبا ما تستعمل المٌاه الصالحة فً الشرب (خصوصا المٌاه الجوفٌة) فً كل هذه الصناعات ماذا
تقترح لتقلٌص التبذٌر الناتج عن استعمال هذا النوع من المٌاه فً الصناعة؟
 )1منحنى تطور عمق الفرشة المائٌة بداللة السنوات:

78

77

76

75

السنوات

74

73

0
- 10

- 30
- 40
- 50
- 60
- 70

عمق الفرشة المائية بالمتر

- 20

- 80
- 90
- 100

تطور عمق الفرشة المائٌة بداللة السنوات أسفل منطقة صناعٌة
 )2نالحظ أن مستوى المٌاه الجوفٌة ٌتناقص بمرور السنوات مع نمو االستهالك.
نستنتج من هذه المعطٌات أن اإلسراؾ فً استهالك المٌاه ٌمنع تجدد الفرشة المائٌة ،فهناك نسبة معٌنة من المٌاه ٌمكن
استخالصها من الفرشة المائٌة ولكن عند تجاوز هذه النسبة تنضب المٌاه الجوفٌة رؼم التساقطات التً تصلها فً السنوات
المطٌرة.
 )3نالحظ أن الحاجٌات المائٌة للمنتجات الصناعٌة تختلؾ حسب نوعها ،إال أن هذه الحاجٌات تبقى مرتفعة جدا مقارنة مع
االستهالك المنزلً.
 )4لتقلٌص التبذٌر الناتج عن استعمال المٌاه ذات الجودة العالٌة فً الصناعة ٌجب:
 تجنب استعمال المٌاه الجٌدة إال عندما ٌكون ذلك ضرورٌا (كالصناعات الؽذائٌة مثال.)...
 االكتفاء باستعمال مٌاه ذات جودة أقل ( كصناعات النسٌج مثال .)...
 اللجوء الستعمال مٌاه تمت إعادة تصفٌتها كلما كان ذلك ممكنا (كالتبرٌد مثال وتنظٌؾ اآلالت والصناعات
الورقٌة.)...
 االقتصار على استعمال المٌاه الجوفٌة فً االستعمال المنزلً فقط نظرا لنذرتها ولجودتها كما أن تكلفتها منخفضة
نظرا لعدم ارتفاع تكالٌؾ معالجتها.
 فً المناطق الصناعٌة التً تعانً من ضؽط على الموارد المائٌة الجوفٌة ٌمكن ضخ مٌاه سطحٌة فائضة عن
الحاجة فً الفرشة المائٌة الجوفٌة لتعوٌض العجز الحاصل.

استؽالل المٌاه وتلوٌثها
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 استهالك الماء فً المجال الفالحً .أنظر الوثٌقة 5
الوثٌقة  :5استهالك الماء فً المجال الفالحً.
تستهلك الفالحة حوالً  70%من الماء العذب المستعمل .وٌبٌن الجدول التالً بعض حاجٌات النباتات للمٌاه حسب
وقت السقً وطرٌقته ونوع النبات:
اللوبٌا الخضراء

الخس

الطماطم

القطن

النبتة ب Kg
السقً بطرٌقة القنوات

30L

60L

50L

30000 L

السقً العلوي

20L

40L

40L

12000L

السقً بطرٌقة التقطٌر صباحا

10L

25L

32 L

10000L

السقً بطرٌقة التقطٌر وقت الظهٌرة

15L

30L

35L

11000L

-

-

40 L

-

اإلنتاج خارج الفصول الطبٌعٌة
)1
)2
)3
)4

ماذا ٌمكنك استنتاجه من تحلٌل معطٌات هذا الجدول؟
احسب النسب المئوٌة للمٌاه الضائعة فً حالة زراعة القطن؟
أذكر بعض األشٌاء األخرى التً تتسبب فً ضٌاع الماء فً المجال الفالحً.
أذكر بعض اإلجراءات التً ٌمكنها تقلٌص استهالك المٌاه فً المجال الفالحً.

ٌ )1تبٌن من معطٌات الجدول أن كمٌة المٌاه المستعملة فً الفالحة تتؽٌر حسب طرٌقة السقً ،نوع النبتة (كلما كانت النبتة
رطبة إال وزادت حاجتها إلى الماء) ،وقت السقً ،وقت إنتاج المحصول.
نستخلص من هذا أننا ٌمكننا التقلٌص من تبذٌر المٌاه فً المجال الفالحً اذا اتبعنا مجموعة من اإلجراءات.
 )2النسب المئوٌة للمٌاه الضائعة فً حالة زراعة القطن:
 فً حالة السقً بالتقطٌر عند الظهٌرة:
الكمٌة الضائعة = 11000 - 10000 = 100 L
النسبة الضائعة = (1000 / 10000) x 100 = 10%
إذن فً حالة السقً بالتقطٌر عند الظهٌرة تزٌد الكمٌة الالزمة من الماء بحوالً .10%
 فً حالة السقً العلوي:
الكمٌة الضائعة = 12000 - 10000 = 2000 L
النسبة الضائعة = (2000 / 10000) x 100 = 20%
إذن فً حالة السقً العلوي تزٌد الكمٌة الالزمة من الماء بحوالً .20%
 فً حالة السقً بطرٌقة القنوات:
الكمٌة الضائعة = 30000 - 10000 = 20000 L
النسبة الضائعة = (20000 / 10000) x 100 = 200%
فً حالة السقً بطرٌقة القنوات تزٌد الكمٌة الالزمة من الماء بحوالً .200%
 )3بعض األشٌاء األخرى التً تتسبب فً ضٌاع الماء فً المجال الفالحً:
 زرع بعض النباتات المستهلكة للماء كالقطن واألرز.
 استعمال طرق ؼٌر مالئمة فً السقً.
 السقً فً أوقات ارتفاع الحرارة (الظهٌرة).
 إنتاج بعض الفواكه والخضر فً ؼٌر موسمها الطبٌعً كالطماطم صٌفا مثال.
 عدم إصالح التسربات التً تصٌب قنوات الري وتضٌع كمٌات كبٌرة من الماء.
 )4بعض اإلجراءات التً ٌمكنها تقلٌص استهالك المٌاه فً المجال الفالحً:
 تؽٌر النباتات المستهلكة للماء كاللٌمون بؤشجار كالزٌتون والخروب واللـوز.
استؽالل المٌاه وتلوٌثها
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 استعمال طرق مالئمة فً السقً.
 السقً فً أوقات تكون فٌها الحرارة منخفضة.
 فً المناطق الجافة ٌجب زراعة نباتات تتحمل الجفاؾ كؤشجار الزٌتون واللوز بدال من أشجار اللٌمون مثال.
ضعٌؾ من المٌاه.
ة
 استعمال نباتات معدلة وراثٌا تستهلك نسبة
 تجنب إنتاج فواكه وخضر فً ؼٌر موسمها الطبٌعٌة.

 خالصة:
 تقدر نسبة المٌاه المستعملة فً المجال المنزلً بحوالً  7 %من مجموع استهال ك المٌاه فً العالم .نسبة كبٌرة من هذه
الكمٌة ٌمكن اقتصادها باتخاذ سلوكات فردٌة مسإولة تساهم فً ترشٌد االستهالك.
 تقدر نسبة المٌاه المستعملة فً المجال الصناعً بحوالً  23 %من مجموع استهال ك المٌاه فً العالم .حٌث تضاعفت
الحاجٌات من الماء فً المٌدان الصناعً نتٌجة تصدر األنشطة الصناعٌة المستهلك للماء ،فهو ٌستعمل لعدة أؼراض:
 مادة أساسٌة فً صناعة عدة منتجات.
ٌ ستعمل كعنصر مذٌب.
ٌ ستعمل كمبرد لتجهٌزات صناعٌة.
ٌ ستعمل كمادة للؽسل وتصرٌؾ النفاٌات وكذلك نقل المنتجات.
وبما أن المٌاه القابلة لالستعمال البشري ناذرة ٌجب تجنب استعمال المٌاه ذات الجودة العالٌة فً الصناعة ،إال عندما ٌكون
ذلك ضرورٌا ،واالكتفاء بدل ذلك باستعمال مٌاه ذات جودة أقل ،أو مٌاه تمت معالجتها.
 تعتبر الفالحة أول نشاط بشري مستهلك للمٌاه حٌث تقدر نسبة المٌاه المستعملة فً المجال الفالحً بحوالً  69 %من
مجموع استهال ك المٌاه فً العالم .نسبة كبٌرة من هذه الكمٌة ٌمكن اقتصادها باتخاذ إجراءات تساهم فً ترشٌد استهالك
المٌاه كاختٌار أوقات و طرق السقً المناسبة ،ونوعٌة المزروعات ،وتجنب أوقات ؼٌر مناسبة إلنتاج المزروعات،
واستعمال مٌاه عادمة تمت معالجتها.

﴿

أَفَ َرأَ ْيتُ ُم ْال َما َء الَّل ِ

َ ْ َر ُ َو*أَأَ ْتُ ْم أَ ْ َ ْلتُ ُم وُ ِ َ ْال ُم ْ ِو أَ ْ َ ْ ُ ْال ُم ْ ِلُ َو*

لَ ْ َ َ ا ُء َ َ ْ َاوُ أُ َ ا ًجا فَ َ ْ َ َ ْ ُ ُر َو
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