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 التلوث المائي

 أهمية الماء1.

 تلوث الماء2.

 مصادر تلوث الماء3.

 المواد الغذائية واالكسجين في الماء4.

 الطحالب وموت البحيرات5.

 المحافظة على الماء من التلوث6.
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 أهمية الماء

 " وجعلنا من الماء كل شي حي " كبيرة يدل على ذلك قوله تعالى أهمية الماء 

منن % 95-75لذا تكمنن أهمينة المناء للحيناة فني كوخنه يندرل فني تركينب الة ينا  نسنبة 

ال ينننتل ال ونننل وال كمنننا .  الكتلنننة البروتو  ةمينننة كمنننا يننندرل فننني ا خسنننجة المةتل نننة

 .مائياالمتصاص و التمثيل الغذائي إال  وجود وسط 

وتمثننل  Hydrosphereويسننمى الغنن م المننائي علننى الكننرة ا ررننية  ال يدروسنن ير 

 .ا رضمن سطح % 71المساحة للبحار و المحيطات ب 
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 تلوث الماء 

يعتبننر المنناء ملوعنناا عننندما يتغيننر تركيننب عنا ننرت أو تتغيننر حالتننه  طري ننة مباشننرة أو 

غينننر مباشنننرة  حينننه تصنننبح هنننذت المينننات اقنننل  ننن حية ل سنننتعماالت الطبيعينننة 

 ”رصائص كيميائية و فيزيائية " المةصصة ل ا أو لبعو ا 

 .تتلوث الميات  شكل رئيسي من الميات الصناعية وميات المةل ات البشرية1.

و ختيجة لتحويل ا خ ار إلى مستودعات المةل ات التني تل نى في نا أ نبح  لذلك 2.

 . ؤرة لكثير من ا مراض و را ة في الدول النامية اآلن

الحال  النسنبة إلنى البحنار و المحيطنات أ نبح  مكنان ترمنى   نا الن اينات كذلك 3.

الةطيرة و الن ايات البشرية و غيرها ، و تكمن مشكلة التلوث و را نة  نالمواد 

إلنننى ألتنننركل فننني أخسنننجة ( الر ننناص ، الزئبننني ، وغيرهنننا)و العنا نننر الث يلنننة 

 الكائنات الحية و التي  التالي ترقى إلى المستويات العليا في السلل الغذائي 
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 ماهي ملوعات الماء؟

، ملوعننات المنناء كثيننرة وجننرا تصننني  ا  عنندة تصننني ات للتعننرم علي ننا ومننن عننل ت في ننا او مكافحت ننا

 :والتصنبف التالي للملوعات هو التصنيف المستةدم من قبل منظمات حماية البئية 

 .ال و ت المستلكة ل كسجين1.

 .العوامل المسببة للمرض2.

 .المركبات العووية التركيبية3.

 .المواد المغذية للنبات4.

 .المواد الكميائية غير العووية والمواد المعدخية5.

 .الترسبات6.

 .المواد المشعة7.

 . الت ريغ الحراري8.
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 التلوث الطبيعي

 التلوث الحراري

 الن ط

 المةل ات الصناعية

المةل ات البشرية 
 السائلة

 المواد المشعة

 المةصبات الزراعية

 المبيدات
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 مصادر تلوث الماء


