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 البيئة المائية في العضوية الموادالتلوث ب

 

 

 المستلم وغيرها نات زات والخ والبحيرا والجداول كاألنهار الداخلية المياه جعل إلى والسكاني الصناعي النمو زيادة أدت

 نتيجة المنصرمة السنوات في التخفيف ياتلوعم الذاتية التنقية كانت بينما تنقيةليتها للقاب تفوق بكميات العضوية للمواد الرئيس

 مث ومن المياه نوعية ىلع المائية البيئة في العضوية الفضالت طرح يةلعم وتؤثر . االحيان اكثر في كافية وثلالت مصادر ةللق

 .البيئة كلت في ةلالحاص ت ارلمتغي االنواع تحمل مدى ىلع معتمدة ونوعا   كما   الموجودة األحياء ىلع

 

 أو مباشر بشكل حالتها تغير يسبب للمياه البيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية الخصائص في تغير أي بأنه الماء تلوث يعّرف

الزراعية  أو المنزلية االستخدامات أو كالشرب، لها المخصصة المختلفة اتلالستخدام صالحية أقل تصبح بحيث مباشر، غير

 .الصناعية أو

 

 ابيةروالت بالدال مواد وتعتبر المياه، لنوعية الفيزيائية تارالمؤش على الطبيعية المياه في المتواجدة العضوية المواد تؤثر

ا رمصاد والصناعية المنزلية الصحي الصرف ومياه وانيةوالحي النباتية األحياء تحلل ومنتجات البشري النشاط ومنتجات

 في المنحلة وأمالحها العضوية بالدال مواد هي المياه تنقية تكنولوجيا في به االهتمام يتم ما وأكثر .المياه في العضوية للمواد

 أحماض تواجد نتيجة المائية ادرالمص مياه تتلون .البني وحتى األصفر من مختلفة ألوانا   الطبيعية المياه تعطي والتي المياه

 .المستنقعات تزهر المائية لألحياء الكتلي للتطور نتيجة   وكذلك الملونة الصحي الصرف ومياه الغروية الحديد واتحادات بالدال

 

 من حددةم ظروف ضمن المياه في لألكسدة القابلة والمعدنية العضوية المواد تركيز تعكس قيمة هي للمياه البرمنغناتية األكسدة

 مصدر ذا عموما   المدن مياه تلوث فأن .المياه أكسدة من أشكال عدة بين التمييز يجري .القوية الكيميائية المؤكسدات قبل

 المنزلية فاتلالمخ معالجة انظمة وغياب انيروالعم السكاني والتوسع التطور حجم ىلع كبير بشكل ويعتمد عضوي

 .والصناعية

 

 ي البيئة المائيةانواع المركبات العضوية ف

تعتبر مركبات عضوية وهي : هناك الكثير من انواع المبيدات واالسمدة الكيمياوية التي المبيدات واالسمدة الكيمياوية -1

 وبالتالي خطرة وسامة لحياة االنسان وجميع الكائنات الحية ويمكن اعتبارها مادة ملوثة وفعالة في المياه المستقبلة للصرف
 أو والعين، والجلد التنفسي الجهاز على تأثيره حيث من اإلنسان؛ لصحة بالنسبة سواء خطيرة مشكلة مبيداتال مخلفات تمثل

 .عات بالزرا وضار لألسماك مهلك باعتباره
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 دهون والشحوم:لالزيوت وا -2

تعتبر الدهون من اكثر المواد العضوية ثباتا حيث انها التتحلل بسهولة بفعل البكتريا ويصل الكيروسين وزيوت التشحيم الى 

الصرف عن طريق الورش ومحطات غسيل السيارات حيث يطفو على السطح ويبقى جزء منه على رواسب وبقاءها على 

  .لوجية عن البيئة الخارجيةولبيئة والحياة البيالسطح يسبب بعزل ا

 

 :االصباغ -3

 الواسع واستخدامها الكبيرة اهميتها ذلك إلى في السبب ويعود المائية للمصادر الملوثة المتعددة العضوية المواد بين من وتعد 

 في وكمضافات الفوتوغرافي ويرالتص الوان وفي الطباعة وفي الصناعات النسيجية في تستخدم فهي المتنوعة الصناعات في

 االنباء توارد بعد فعلية بصورة االهتمام باالصباغ بدأ اخرى وقد واسعة مجاالت في استخدامها فضال  عن النفطية الصناعات

 في االولية المستخدمة المواد من الكثير ان حقيقة كاادر بعد االهتمام هذا يداتز وقد وخطورتها، المواد هذه احتمالية سمية حول

 المركبات من وغيرها واالنلين مثل البنزيدين السرطانية لالمراض المسببة العوامل من اصال   هي االصباغ هذه تحضير

 .االصباغ هذه تحلل نتيجة او الحيوية التفاعالت كنتيجة لبعض تشكيلها يعاد ان يمكن التي والتلوينات االمينية
 

 : الفينول مركبات  -4
 
 لخطورته نظرا شاقناإلست و اللمس عدم على الشديد الحرص من البد ولذلك أكالة و سامه مادة أنه لالفينو خصائص أشهر من

فينتج من العمليات الصناعية  خطيرة يسبب حروقا منه عالي لتركيز والتعرض والعيون التنفسي الجلد والجهاز على الشديدة

فى الزراعة كما ان  الجذور تعقد نيماتودا انتشار من الحد فى لمادة الفينو تستخدم كماحيث ياخذ طريقه الى المياه السطحية 

مركبات الفينول تعمل على تحويل طعم المياه الى حامضي عندما تكون المياه معقمة بالكلورويمكن ازالة الفينول باالكسدة اثناء 

 .ملغرام/لتر 500وحتى تراكيز  المعالجة البيولوجية

 

 المركبات العضوية المتطايرة: -5

درجة  25ملم زئبق عند درجة حرارة 1درجة مئوية وضغط بخار اقل من  100هي المركبات التي لها درجة غليان اقل من 

 .مئوية وتواجدها عن طريق الصرف الصحي ومحطات المعالجة يشكل خطرا على العاملين

 

( وهي عبارة عن جزيئات surface tensionهي المواد التي تكون خافضة للتوتر السطحي ) المنظفات الصناعية -6

عضوية كبيرة ولها قابلية ضعيفة للذوبان وتعمل على احداث رغوة على سطح المياه تكون مهمة في عملية المعالجات الدهون 

 والنفوط النها تسهل من تداخلها وذوبانيتها مع الماء
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 العضوي وثلالت مصادر
 (Sewage influents) الصحي الصرفمياه  -1
 

 ارهاألن وخاصة   اهمن القريبة المائية المسطحات في المجاري مياه الثالث العالم مدن في الحضرية المستوطنات معظم تطرح

 المنازل في ةلالمستعم المياه من الصحي الصرف مياه تتكون خطيرة بيئية مشاكل لحدوث الطريق دهيم مما اهمعالجت دون

 الصغيرة والمعامل الورش وبعض المستشفيات في ةلالمستعم المياه وكذلك الغسيل ومياه المطابخ أو الحمامات في سواء

 المياه نوعية في تفسد والتي ثيم اروالج السامة ياتوبالكيميا وثةلم المياه هذه تكون المدينة داخل تقع التي الوقود ومحطات

 راء الغذائي ثتركيزها تزدهرالطحالب وتحدث ظاهرة اال بزيادة والتي النباتية المغذيات ىلع احتوائيا عن فضال  

(Eutrophication) اإلحيائي التنوع وفقدان األسماك موت الى مؤديا   السموم ازرواف األوكسجين مستوى في انخفاض. 

 تسمم حدوث الى الماء ويؤدي تلوث والفيروسية والفطرية البكترية االنواع بعض مثل المرضية المسببات من عديدال كما تحمل

 السلسلة على مباشر بشكل ثرؤي امم االسماك تلتهم بواسطة صغيرة كرات الى النفط من جزء ويتحول البحرية للكائنات

 .األمراض من العديد حدوث الى قةالدقي بالكائنات الحية الماء تلوث يؤدي كما الغذائية

 

 ((Agricultural Sourcesعية  ارالز المصادر -2

 راعيالز االنتاج وزيادة لتحسينالمستعملة  المتنوعة عية الزرا  (NPK)الثالثية األسمدة مثل الكيميائية المواد بعض تضم

 أمالح مثل التربة أمالح من كبيرة كميات البزل مياه نقلعية تارالز اآلفات ىلع قضاءلل ةلالمستعم الكيميائية المبيدات وكذلك

وتعد المركبات  ت اروالحش الحشائش مبيدات أو اعيةرالز األسمدة في الموجودة الكيميائيات من هاوغير والفوسفاترات النت

 .العضوية الفسفورية من اخطر المركبات على االنسان واالحياء

 

 : الصناعية المصادر -3
 

 الكيميائية بالمواد ةلمحم تكون والتي مسبقة معالجة دون اهمن القريبة ت ايرالبح أو ارهاألن إلى الصناعي الصرف مياه تطرح

 الصناعية المنشآت بناء في توسعلل نتيجة الصناعي الصرف مياه نسبة األخيرة اآلونة يازدادت ف العضوية والمواد السامة

ومن هذه الصناعات الكيمياوية والدوائية ومعامل تكرير  المائي نظاملل سميةت ارتأثي في سبب مما الكيمياويات استعمال وزيادة

النفط والصناعات الورقية والغذائية والغزل والنسيج ممايظهر تاثيرا على المسطحات المائية وانتاجيتها من االسماك واالحياء 

 متماسكة طبقة هيئة عىل يصبح المياه إلى النفط تسرب وعند ومشتقاته ومخلفاته لبترولباالضافة الى تواجد ا المائية االخرى

 باألوكسجين الماء تشبع يعوق مما الجو وهواء الماء بين ي حول عازال كانت لو كما الطبقة تلك وتبدو كبيرة مساحة تغطي

 .هالميا إلى نفاذيته تمنع أو وتقلل الضوء الطبقة تلك تعوق وكذلك المياه في المذاب األوكسجين نسبة فتقل الجوي
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 تختفي وكذلك المياه في األوكسجين نسبة على تؤثر وبذلك الضوئي التمثيل بوظيفة القيام عن وتعجز النباتية الهائمات وتختفي 

 . األسماك ع لى تبعا ذلك ويؤثر انيةالحيو الهائمات

 

 الملوثات النفطية : -4

 

تسبب تلوث المياه  والتنقيب التيالحوادث التي تحدث أثناء عمليات الحفر  طريق عن الماء ىإل نفطيةال ركباتالم تسرب هو

اشتعال النيران كماالنفطية الموانئفي من السفن  إلى البحر أثناء عملية التحميل أو التفريغ تسرب النفطاو هائلة بكميات

البحرية والتي من أهمها ارتطام هذه الناقالت بالشعاب المرجانية أو او الحواد ث  في عرض البحر النفط والحرائق بناقالت

، للمياه تلوثا يسبب مما ببعض حيث تسبب ناقالت النفط وحدها في تسرب الزيت الخام إلى مياه البحار و المحيطات بعضها

 وحصره مالحظته  يمكن ما فمنها الخطورة غاية في حقيقية كوارث مجموعة إلى  بالنفط والمحيطات البحار تلوث يؤدي

 ال الخطيرة أثاره ألن عليه والسيطرة حصره يمكن ال ومنها شهور وإلى أيام عدة وخالل التلوث بداية منذ عليه والسيطرة

 والكائنات اإلنسان ” الحياة أشكال كافة على بالنفط التلوث ضرر وزعيت .عليها السيطرة يمكننا وال سنوات عدة بعد إال تظهر

 ومن البحرية الحية الكائنات من الماليين وانقراض موت إلى بالنهاية يؤدي و ”والنباتات والطيور والبرية البحرية الحية

 الشواطئ و المياه تلويثه خالل من ةالسياح تدمير وإلى المالحية الخدمات أغلب تعطل وإلى واألحجام واألنواع األجناس كافة

 انخفاض وإلى الشرب مياه إلى النفط من الناتجة الكيميائية المواد بعض ووصول المياه تحلية بمحطات الضرر إلحاق وإلى

 يؤدي حيث الطيور من األنواع بأالف الضرر إلحاق إلى باإلضافة النباتية األيكات يدمر كما ، األسماك صيد إنتاجية في كبير

  .الطيور قتل إلى النفط

 االضرار الناتجة عن تلوث المياه بالمواد العضوية:

 

 فقدان كميات كبيرة من االوكسجين الذائب في الماء نتيجة الخلط مع الملوثات الصرف الصحي والصناعي والزراعي  -1

 .وتناقص عدد االحياء   

 كمصدر للشرب والري والسباحة والسياحةالمياه مما يقلل من قيمتها ازدهار ونمو البكتريا والطفيليات واالحياء الدقيقة في  -2

 قلة الضوء الذي يخترق المياه بوجود التلوث النفطي والدهون والزيوت ممايؤثر على نمو االحياء وخصوصا الطحالب -3

 نية والكبد والبنكرياس تجمع النفط والزيوت في داخل االجسام البحرية عند امتصاصها وتراكمها في داخل االنسجة الده -4

 .مسببة امراضا سرطانية لكفير من االسماك والطيور البحرية والثدييات والشعب المرجانية   

 غياب المناظر الجميلة للبيئة المائية من السواحل والشواطئ نتيجة التلوث وفقدها اهميتها االقتصادية والترفيهية -5

 .او ماتدفعه الشركات المالحية من تعويضات نتيجة التلوث تزداد كلفة الحد من التاثيرات السلبية -6
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اض الكبد والعيون ظهور اعراض امراض الحساسية والربو وتصلب الشرايين واعراض االمراض السرطانية وامر -7

 .واضطرابات المعدة

 .تدمير العناصر الوراثية في الخاليا وتكوين اجنة مشوهة وفقدان الذاكرة -8

 

 اهم االجراءات المتبعة للحد من التلوث العضوي: 

 األخطار هذه من للحد والمقترحات التوصيات بعض نقدم أن إال نملك ال كثير من والقليلة الذكر السابقة األخطار هذه أمام

 :وهي واإلنسان واألسماك المائية البيئة من لكل الفتاكة

 

 الملوثات عن العلمية الدراسات من المزيد إلجراء عامة بصفة والتلوث المائية الملوثات بخطورة الوعي من مزيد نشر -1

 التحليالت وعمل معالجة نىأد دون المائي الوسط فى رميها من بدال مخلفاتها ومعالجة بتنقية المصانع وإلزام وأضرارها

 .المياه تلوث عن الناتجة األمراض من خلوها من للتأكد المختلفة المائية واألحياء والمياه األسماك من لعينات الدورية

 

 من الموانئ وحماية التلوث من المصايد لحماية والسكنية والسياحية الصناعية المشروعات تخطيط في البيئي البعد إدخال -2

 الطرق واستخدام التنقية أو المعالجة في الكيميائية الطرق استخدام منع أو استخدام وتقليل األخرى ومشتقاته بالبترول التلوث

حفاظا أمانا األكثر البيولوجية والمعالجات الميكانيكية  البيئة ع لى و 

 

 وتحميلها الزيوت مخلفات بصرف تعلقي بما المياه بدخول لها المسموح للسفن الدقيقة المواصفات وضع ذلك في يساعد كما -3

 .المصانع من التفريغ بمصبات القريبة وخاصة منتظمة بصورة البحر ماء تلوث ومراقبة البحر حماية بقواعد اخاللها مسؤولية

 

 نفطيال للتلوث بالنسبة اما العالم في الحية البحرية الكائنات أدق تضم مناطق وفي الشواطئ على البحرية المحميات اقامة -4

 في االسلوب هذا ويستخدم المحيطات او البحر قاع في النفط لترسيب الكيماوية المذيبات استخدام منها عديدة وسائل تستخدم

 .الشواطئ من بالقرب كبيرة بكميات النفط انسكاب حالة

 .وتحوله الى ماء ملوثالحد من تلوث الهواء الذي يساهم في تلوث مياه االمطار  -5 

 البحرية المسطحات في المياه هذه القاء عدم يقتضي األمر فإن الصحية المجاري لمياه بالنسبة الحريق خطر من ويخشى -6 

 .معالجتها قبل

 .التحليل الدوري الكيميائي والحيوي للمياه بواسطة المختبرات بحيث تكون ضمن المعايير العالمية -7

ت لنشر المعلومات على جميع القطاعات ومستوياته وتشجيع تطوير برامج لجمع البيانات وتبادلها واستحداث قنوا -8

 .المشاركة الجماعية


