
 احمد مرزوك المحاضرة العاشرة                  د.  تربة والمياه               تلوث ال

 

 

 : انضزوريح نىقايح انماء من انرهىز اإلجزاءاخ

إلىَ اإلثاىبء ػ ىَ ال ىبء اىِ كبلىخ يْ ْببْىخ ًوجْؼْىخ ًثٌْلٌعْىخ  اإلعزاءادًريدف ىذه 

   ثحْش ال رظجت ضزراً لإلنظبن ً الحٌْان ً النجبد ً أى يب:

قجى  ًوىٌليب ل ززثىخ أً ل  ظى حبد ال ببْىخ  الفىحِطزػخ مؼبلغىخ مْىبه الفىزف   -1

الشراػْىىخ لكىىإ  األراضىىِ رُ اىىِّ كىىإ إػىىبسح اطىىز داميب مىىزح أخىىزٍ  ًالزىىِاألخىىزٍ 

  .اإلنظبن ًالحٌْان ثدًن ر ٌس ل ززثخ ًالنجبربد الزَ ّؤي يب

وزايب إلَ ال ظى حبد  ثنبء ال نشآد الالسمخ ل ؼبلغخ ال ْبه الفنبػْخ ال  ٌصخ قج   -2

 ال ببْخ. 

   مزاقجخ ال ظ حبد ال ببْخ ال غ اخ أً شجو ال غ اخ يبلجحْزاد -3

ك بّخ اٌىبد الْنبثْغ مإ خ ز الز ٌس مإ خىال  ثنىبء كغىزح إطى نزْخ اىٌج م ىزط  -4

 .   ال بء

ًضغ ال ٌاوفبد ال بوخ الزِ ّغت رٌازىب اىِ ال ْىبه رجؼىبً ل غبّىخ ال ظىز دمخ مىإ  -5

أع يب أُ ال ثد مإ رٌاز مٌاوفبد خبوخ ل ْبه الشزة ً أخىزٍ ل  ْىبه ال ظىز دمخ اىِ 

 .  الظجبكخ ً الشراػخ

االىز ىىبا الشىىدّد ث ْىىبه األنيىىبر ً شىىجكبد الىىزُ ً الفىىزف ً الجحْىىزاد ً ال ْىىبه  -6

يباىىخ اإلمكبنْىىبد لح بّزيىىب مىىإ الز ىىٌس الكْ ْىىببِ ً خبوىىخ ال ىىٌاس  الظىىبك ْخ ًروىىد

 . الكْ ْببْخ ً الظبمخ الزِ رززايم اِ أنظغخ الكببنبد الحْخ

ردػْم ً رٌطْغ ػ   مؼبمى  الزحبلْى  الكْ ْببْىخ ً الحٌّْىخ ال بوىخ ث زاقجىخ ر ىٌس   -7

 ال بء ً الاْبا ثزحبلْ  سًرّخ ل  ْبه ل ٌقٌف ػ َ نٌػْزيب.

لزحٌ  مإ اطزؼ ب  الفحم إلَ اطزؼ ب  النفط .ألن اكززاج الفحم ّظىجت ر ٌصىب ّفىٌج ا -8

 مب ّنغم ػإ اكززاج النفط 

ّغت الز  ص مإ النفط الؼببم ثؼد كٌاسس النبقالد ثىبلحزج أً الشىفط مىغ الحىد مىإ  -9

 اطز داا ال ٌاس الكْ بًّخ رغنجب إلوبثخ األكْبء ال ببْخ ًالنجبرْخ .



 

 
 
 

 

يشح ال ضبسح ل ز ٌس اِ ال فبنغ الغدّدح ًاىِ الىدً  ال زادمىخ رفىز  إسخب  األع -11

الىىدً  ػ ىىَ أوىىحبة الظىىْبراد رزيْىىت أعيىىشح ر فْىى  الز ىىٌس ًرنىىزظ ال فىىبنغ كبلْىىب 

  طْبراد ريجذ ثيب مض  ىذه األعيشح.

ال حىىدسح ألنيىىب رزظىىزة ًريىىدس طىىالمخ  ُثؼىىا الفىىحبر اىىِساىىإ النفبّىىبد ال شىىؼخ  -11

  .ال ْبه الغٌاْخ

از  اكزْبوبد ػ َ ن بج ًاطغ مإ أع  ال حباظىخ ػ ىَ طىالمخ ال ْىبه الغٌاْىخ  -12

نشىبو  أُالجنىبء أً قْىبا  ي فدر آمإ مإ مفبسر مْىبه الشىزة ًكلىم ث نىغ الشراػىخ أً

 قد ّضز ثظالمخ ال ْبه ونبػِ

ال فىىبرف   ِبّىىبد ال فىىبنغ ثىىدالً مىىإ إلاببيىىب اىىمحبًلىىخ إػىىبسح رىىدًّز ثؼىىا نف -13

 الغٌاْخ.ًًوٌليب إلَ ال ْبه 

إلىىَ مىىبء  ر ىىٌس مْىىبه األم ىىبرل ًرحٌليىىب اىىِّظىىبىم  الىىذُالحىىد مىىإ ر ىىٌس اليىىٌاء  -14

 ّضْز الكضْز مإ ال شبي  ال زداخ خ. مضِبك

ثضىزًرح محباظزىو  ّؤمإ الذُالجشزٍ  الٌػًِال  ٌح الغبسح الحاْاْخ ىٌ رٌااز  -15

 ًغْزىب مإ الح ٌ  األخزٍ الفؼبلخ.  ...ْز الحْبحإيظ ىِ الزِػ َ ال ْبه مإ الز ٌس 

 

 : انمهىثحطزق معانجح انمياه  

رزنٌع وزج مؼبلغخ الز ٌس رنٌػب يجْزا ًىذه الزانْبد رزض إ ػ  ْبد رظز دا ل ؼبلغخ 

خ ىٌاد اعىزاء ؼز ىد رالفزف الفحِ ثبإلضباخ إلَ الزانْبد ال بوىخ ثكى  وىنبػخ ً 

ي ْىىخ ال ْىىبه ال  ٌصىىخ ً  اإلسالىىخال ؼبلغىىخ ػ ىىَ نىىٌع الز ىىٌس ال ىىزاس إسالزىىو ًػ ىىَ سرعىىخ 

 .الخ…. ال زاس مؼبلغزيب ًرزيْش ال  ٌصبد اِ ال بء 

 

 :مياه انصزف انصحي حطزق معانج / أوال

مْبه الفزف الفحِ ىِ مْىبه رحزىٌُ ػ ىَ شىٌابت ًأكْىبء مغيزّىخ ًػضىٌّخ ًرنىزظ 

ًمْىىبه الفىىزف  الناْىىخ لرغىىزا  ال نشلْىىخ ًالفىىنبػْخ ًالؼبمىىخ.نزْغىىخ اطىىزيالم ال ْىىبه 



 

 
 
 

 

ًثكزْزّىب رظىجت  مغيزّىخالفحِ رؼزجز خ زاً ػ َ الفحخ الؼبمخ ل ب رحزٌّو مإ أكْبء 

 األمزا  ثبإلضباخ إلَ الزابحخ الزِ رفدر مإ مْبه الفزف الفحِ . 

 

 :  انصزف انصحي مهىثاخ انمىجىدج في مياهان  أنىاع

 

 انمهىثاخ انفيشيائيح :  - 1

ًىىىِ ال  ٌصىىبد الزىىِ ّ كىىإ إسالزيىىب ثؼ  ْىىبد ثظىىْ خ يبلززطىىْت ًمىىإ أى يىىب   الزمىىب  

ًالحفٌّبد النبػ خ ( ًىذه ال  ٌصبد ال رزظجت ػبسح ثؤُ أضزار ثْئْخ ًّ كإ الز  ص 

 منيب سًن ار بك إعزاءاد ًقببْخ ىبمخ .

 انمهىثاخ انكيميائيح: -2

ًّفىىؼت  الفىىزف الفىىحِ ليبمىىخ مىىإ ػنبوىىز الز ىىٌس اىىِ مْىىبهًىىىِ أكىىد الؼنبوىىز ا 

  ىىذه ال  ٌصىبدم رضىً يجْز منيب ثؼ  ْىبد مؼبلغىخ ثٌْلٌعْىخ را ْدّىخ . عشء الز  ص مإ 

 : ّ ِ مب

  * انمىاد انعضىيح: 

ًىِ ال ٌاس النبع خ ػىإ اضىالد ال ؼىبا ًالفىنبػبد ال  ز فىخ ًمىإ أىىم ىىذه ال ىٌاس : 

الشّىىىىٌد ل الشىىىىحٌا ل ال جْىىىىداد الحشىىىىزّخ ل الفْنىىىىٌ  ل اليْىىىىدرًيزثٌنبد ل الدطىىىىم ل 

 الجزًرْنبد .

  انغيزعضىيح:* انمىاد 

 الكجزّذ.ًالفٌطٌاٌر ًالنززًعْإ  ًال ؼبسن الضاْ خ  ًالك ٌرّداد ًالا ٌّخ مض  ال ٌاس 

  انغاساخ:* 

 ًال ْضبن.األمٌنْب ًظ ػإ ثؼا الزفبػالد الجٌْيْ ْببْخ ًمنيب يجزّزْد اليْدرًعْإ زًرن

 

  انثيىنىجيح:انمهىثاخ  -3

ًثؼضىىيب ّظىىجت الفىىزف الفىىحِ ًرؼزجىىز مىىإ أىىىم أنىىٌاع ال  ٌصىىبد ال ٌعىىٌسح اىىِ مْىىبه 

 أمزا  خ ْزح ًمإ أىم ال  ٌصبد الجٌْلٌعْخ :

 * الحٌْانبد ال ْزخ 



 

 
 
 

 

 * النجبربد  

 * الغزاصْم ًالدّدان

 

 (: Total Solidsانمىاد انصهثح انكهيح ) 

طىٌاء يبنىذ رمىبالً  الفىزف الفىحِ ًّافد ثيب يباخ ال ٌاس ًالشٌابت ال ح ٌلخ ث ْىبه 

( ًرزىؤل  مىإ  TSأً مٌاس ػضٌّخ أً الػضٌّخ أًعزاصْ بً ... الخ . ًّزمش ليىب ػىبسح   

 عشبْإ : 

 ( :  TSS* مىاد صهثح كهيح معهقح ) 

غبرُ ًرزؤل  ػىبسح ًىذا الغشء ّحغش اٌج ًرقخ الززشْح ػند رزشْح ػْنخ مإ مْبه ال 

مإ قظم قبث  ل ززطْت ال جبشز اِ أكٌا  الززطْت الؼبسّخ . ًقظم غْز قبثى  ل ززطىْت 

 إال ثئضباخ مٌاس م ضزح .

 ( : TFSمىاد صهثح كهيح راشحح ) * 

 أً كابجخ أً ي ْي ب .  ًىذه ال ٌاس ر ز ػجز ًرقخ الززشْح ًػبسح ركٌن إمب غزًّخ 

ال ىٌاس   ى  ػ ىَ ػضىٌُ ًّ نىٌػْإ ى ىب عىشءًّزؤل  أُ عشء مإ ال ىبسح الفى جخ مىإ 

 غىىىشءغْىىز وْىىبر . ًي  ىىىب يىىبن الال غىىىشءَ الظىى ػضىىٌُ ًّاألخىىز غْىىىز ال ز ىىبّزح ً 

ػضٌُ يبن كلم سلىْالً ػ ىَ شىدح ر ىٌس مْىبه الفضىالد الغْز  غشءالؼضٌُ أيجز مإ ال

 األغ ت ًلْض مفدره ونبػْبً ًػ َ أن مفدر ىذه ال ْبه ال  ٌصخ ىٌ منشلِ ػ َ 

 

 : محطاخ معانجح مياه انصزف انصحي ذعــزيف

ىِ يباخ ال نشآد الزِ رجنَ اِ مٌقغ مؼْإ لغبّخ أيظدح ال ٌاس الؼضىٌّخ ال ٌعىٌسح اْيىب 

ًاف  الشٌابت الف جخ ػإ ال ْبه الزِ ّ كإ رفزّفيب ثؼدبٍذ سًن ضزر ثبلفحخ الؼبمخ 

 مزح أخزٍ ثؼد الاضبء ػ َ م ز   ال  ٌصبد الغزصٌمْخ اْيب. أً إػبسح إطز داميب

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 انهـدف من محطـاخ انمعانجح : 

إن اليىىدف األىىىم مىىإ مؼبلغىىخ مْىىبه ال غىىبرُ ىىىٌ الاضىىبء ػ ىىَ الؼٌامىى  ال  زضىىخ الزىىِ 

 رضز ثبلفحخ الؼبمخ ًثشك  ػبا ائن اليدف مإ مؼبلغخ ال ْبه ّش   : 

 الظ حْخ ( .  –اْخ ك بّخ ال فبسر ال ببْخ   الغٌ -1

 منغ انزشبر األمزا  . -2

 ك بّخ الضزًح الحٌْانْخ ال ببْخ .  -3

 منغ الززطجبد ض إ ال ظ حبد ال ببْخ .  -4

 منغ األكٍ ًاإلسػبط النبعم ػإ مْبه الفزف . -5

 

 مزاحم معانجح مياه انمجاري :  

 ر ضغ مْبه ال غبرُ ثشك  ػبا إلَ مزاك  ال ؼبلغخ الزبْظْخ الزبلْخ : 

 .  االثزدابْخمزك خ ال ؼبلغخ  - 1

 مزك خ ال ؼبلغخ األًلْخ .  - 2

 مزك خ ال ؼبلغخ الضبنٌّخ   الجٌْلٌعْخ ( .  - 3

 مزك خ ال ؼبلغخ الضالصْخ .  - 4

 

 انمعانجح اإلتردائيح :  / اوال

غْىىز ال ؼبلغىىخ ثشىىك  ػىىبا إلىىَ إسالىىخ ال ىىٌاس الفىى جخ الال  ىىٌح مىىإ مزاكىى  ريىىدف ىىىذه 

فىىزف مىىإ مْىىبه ال غْزىىىب مىىإ ال ىىٌاس الفىى جخػضىىٌّخ يجْىىزح الحغىىم ًيىىذلم األلْىىبف ً

ي ب ريدف ىذه ال زك خ أّضبً إلَ رغبنض ىذه ال ْبه ًخبوخ ػندمب ركٌن شىجكخ  الفحَ

آخىز ي ْىبد يجْىزح مىإ مْىبه  مشززيخ أً ػندمب رفت اِ ال ح خ مإ كْإ إلَ فزفال

 لفنبػْخ .   فبد اال

 أهم مكىناخ هذه انمزحهح :  

: نبػ ىخ أً خشىنخ ًرٌضىغ ػنىد ثداّىخ ال ح ىخ لحغىش ال ىٌاس الفى جخ يجْىزح انمصـافي -أ

 ًإسالزيب.الحغم 



 

 
 
 

 

: ًرظز دا لزفزْذ ًرا ْغ ال ٌاس الف جخ   أكغبر ( ًالزِ مزد ػجز أجهشج انرفريد -ب

 ج  مح بد الضخ .رٌضغ قًال فباِ 

سالخ الزمب  ًال ٌاس الحفٌّخ النبػ خ الزِ مىزد ػجىز ًرظز دا إل: مزسثاخ انزمال -ج

  .ال فباِ ًثبلزبلِ اإلقال  مإ كغم الزًاطت اِ أكٌا  الززطْت

 ْىبه الز فْى  كىدح الزغْىزاد اىِ ي ْىخ الغزّىبن أً شىدح ل ًرظىز دا :أحىاض انرعديم -د

الٌاو خ ل ح خ ال ؼبلغخ ًكلم ل حفىٌ  ػ ىَ مؼىد  شىجو صبثىذ ل غزّىبن ًرزيْىش شىجو 

 ْبه الداخ خ ل  ؼبلغىخ ًىىِ رظىزؼ   ػنىدمب رىدػٌ الحبعىخ الصبثذ ل   ٌصبد ال ٌعٌسح اِ 

 لذلم .

 

 انمعانجح األونيح: ثانيا 

الفىحَ فىزف ًريدف ىىذه ال ؼبلغىخ إلىَ ر فىْا قىْم ال  ٌصىبد ال ٌعىٌسح اىِ مْىبه ال

  الؼٌال  الف جخ طي خ الززطْت ًثبلزبلِ ر فْا رزيْش ال ٌاس ز  ص مإ يًث بوخ ال

 الف جخ ال ؼ اخ ًالز ٌس الؼضٌُ .

 أهم مكىناخ هذه انمزحهح : 

: ًرظز دا إلسالخ الشحٌا ًالشٌّد ػند ًعٌسىب ثنظجخ ػبلْخ اِ مْبه أحىاض انرعىيم -أ

ْخ ًكلىىم رغنجىىبً إلػبقىىخ ػ  ْىىبد ًػ ىىَ األغ ىىت مىىإ مفىىبسر وىىنبػفىىزف الفىىحَ ال

 ال ؼبلغخ ًانزشبر الزًابح الكزّيخ .

: ًاليدف منيب اف  ًإسالخ ال ٌاس الفى جخ النبػ ىخ الابث ىخ أحىاض انرزسية األونيح -ب

ػضىٌّخ الزىِ غْىز ل ززطْت ثشك  يبم  ًالزِ رشك  نظجخ م حٌظخ منيب ثؼا ال ىٌاس ال

ْخ الالكاخ ل ي ىبّؤسُ إلىَ ر فىْا رزيْىش الى  رؼزجز ػجئبً ػ َ مزك خ ال ؼبلغخ الجٌْلٌع

BOD5   ًِنظجخ إسالخ ال ٌاس الف جخ ال ؼ اخ 35-25كٌال )SS   ًِقىد 55-51كٌال )

 ركٌن ىذه األكٌا  سابزّخ أً مظز ْ خ .

 

 

 



 

 
 
 

 

 :انثانىيح)انثيىنىجيح(انمعانجح ثانثا 

ال  ٌصىىخ اىىِ  رؼزجىىز ىىىذه ال زك ىىخ أىىىم مزاكىى  ال ؼبلغىىخ الزىىِ ّغىىت ر جْايىىب ػ ىىَ ال ْىىبه

ال ح خ ًريىدف ىىذه ال ؼبلغىخ إلىَ أيظىدح ال ىٌاس الؼضىٌّخ ال  ز فىخ اىِ مْىبه ال غىبرُ 

ًيز ىخ كٌّْىخ رزىؤل  مؼظ يىب مىإ الجكززّىب ًثؼىا الكببنىبد اثزىو  ًرحٌّ يب إلَ مزيجبد

الدقْاخ الزِ ّ كإ اف يب ػإ ال ْبه ًمؼبلغزيب ػ َ إنفىزاس ًثبلزىبلِ الحفىٌ  ػ ىَ مْىبه 

مىىإ الز ىىٌس الؼضىىٌُ . ًثشىىك  ػىىبا رىىزم ال ؼبلغىىخ الضبنٌّىىخ اىىِ ًكىىدرْإ  خبلْىىخ ػ  ْىىبً 

ربْظْزْإ ى ب أكٌا  الزيٌّىخ ًأكىٌا  الززطىْت الضبنٌّىخ ًليىذه ال ؼبلغىخ الجٌْلٌعْىخ 

 أنٌاع شببؼخ مض  : 

الزغذّىىخ  –: ًرشىى   أنىىٌاع م ز فىىخ مىىإ أكىىٌا  الزيٌّىىخ   را ْدّىىخ  انحمأأ ج انمطةأأطح -

 خنبسج األيظدح  (.  –ال شط الكبم   -بصالزضجْذ ثبلز  –ال غشأح 

 األحىاض انمهىاج . -

 انمزشحاخ انثيىنىجيح .  -

 األقزاص انثيىنىجيح اندوارج .  -

 ليب أنٌاع ػدّدح منيب الالىٌابْخ ًاليٌابْخ ًاإلخزْبرّخ . تزك انرثثيد : -

 

  انثانثيـح:انمعانجـح   / راتعا

رؼزجىىز ي ؼبلغىىخ إضىىباْخ مىىإ أعىى  رحاْىى  الفىىحَ فىىزف الل ْىىبه إن ال ؼبلغىىخ الضبلضْىىخ 

 األمٌر الزبلْخ : 

 اِ ال ْبه ال ؼبلغخ النيببْخ .  BODإسالخ ال ٌاس الؼبلاخ النبػ خ ًر فْا ال   -1

ش ّىزم ر فْا رزيْش الؼٌامى  ال  زضىخ مضى  الجكززّىب ًثىْا الدّىدان ال ؼٌّىخ ثحْى -2

 .رغنت أُ ضزر ثبلفحخ الؼبمخ

النزىىزًعْإ ( ًال ىىٌاس الفىى جخ ال نح ىىخ  –ال غىىذّبد   الفٌطىىفٌر رزيْىىش  اىىَ الىىزحكم  -3

 ضٌّخ ( ًإسالزيب . ً غْز ػ  ػضٌّخ

 


