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 !.. املاء  

 ت و  الصلبت السائلت،) املخخلفت بحاالجه ألازض على املاء ًىدشس  السائلت الحالت وفي (الغاٍش

  . لىن  أو  زائحت أو  طعم دون  شفاف فهى 

الاكسجين مً وذزة هيدزوحين ذزحي مً مكىن  الكيميائي جسكيبه H2O. 

ىحد البحيراث ألانهاز، املحيطاث، ًمل  حيث ألازض سطح مً %70 مً أكثر  املاء ٌغطي  ٍو

 .إلاوسان حسم مً زلثي و  هدىفسه الري الهىاء في وكرلك ألازض بباطً
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ت املائية 
با  امليكرو

 فلىزا طبيعيت

مجمىعت أخسي جصل الى 

:املياه مً  

  التربت

 الهىاء

ان  الفضالث أزىاء الجٍس

 سقىط ألامطاز

 الاخخالط بمياه املجازي 





 أنواع املياه ومصادر ثلوثها

ت  نوع املياه املياه الجٍى

 ألامطاز  والثلىج 

 
 مثال 

 أن كما بالهىاء العالقت امليكسوباث بىاسطت الخلىر و  الجى  بطبقاث املسوز 

انها  .ألازضيت بامليكسوباث اخخالطها ٌسبب باألزض حٍس
 التلوث مصدر



 أنواع املياه ومصادر ثلوثها

 نوع املياه املياه السطحيت

 ألانهاز ، الجداول و العيىن 

 
 مثال 

الهىاء 
ألازض سطح 
املجازي  مياه   
الصىاعيت املخلفاث 

 التلوث مصدر
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 أنواع املياه ومصادر ثلوثها

 نوع املياه املياه الساكدة

 البحاز، البحيراث و املحيطاث

 
 مثال 

ألازض سطح 
املجازي  مياه   
الصىاعيت املخلفاث 

 التلوث مصدر
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 أنواع املياه ومصادر ثلوثها

 نوع املياه املياه الجىفيت

 مثال  املياه في باطً ألازض

 عبر  للميكسوباث كمسشح حعمل التربت ألن امليكسوباث على احخىاء املياه أقل
 .املخخلفت العميقت التربت طبقاث

 التلوث مصدر
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 الفقيرة امليكسوباث وجكازس  بىمى  ٌسمح أهه إال  الغرائيت الىاحيت مً فقيرة بيئت املاء ٌعخبر 

 . الغرائي احخياحها في

(أشهس) مخفاوجت لفتراث حعيش. 

ا  لصحت مىاد جكىن  ألنها أطىل  ملدة حعيش الكبسىلت على جحخىي  التي املمسضت البكخيًر

  البروجىشوا و الطحالب عليها جىمى 
 
 .( كالخصاهاث ) كسيهت زوائح خسوج مسببا





 : على املجازي  مياه جحخىي 

ت املسكباث مً كبيرة كميت   العضٍى

الكائىاث هره وجحلل والالهىائيت الهىائيت الدقيقت الحيت الكائىاث مً زهيبت أعداد 

ت املسكباث ت والغير  العضٍى  البحس  في ألقيذ إذا ألاوكسجين في هقصا مسببت عضٍى

   .جمىث وقد  البحس في حعيش التي الكائىاث جخخىق وبرلك

ًقها عً جيخقل التي الخطيرة ألامساض م  : طٍس

ا – الخفىئيد     الكىليرا – البازاجيفىئيد – الدوسيخاٍز





 املجازي  بمياه املاء جلىر على دالت حعخبر  فإنها باملاء وحدث إذا التي امليكسوباث هي

 .املمسضت امليكسوباث وحىد على داللت حعخبر  و  ملىزت أخسي  كائىاث أو 

 : مميزاتها أهم

 .امللوثة املياه في فقط وجودها•

 .املمرضة امليكروبات مع وجودها يتالزم•

 .بامليكروبات املائي والتلوث أعدادها بين النسبية العالقة•

 .املاء في املمرضة امليكروبات من أطول  مدة العيش على بقدرتها ثتميز•

 .لإلنسان ضارة غير•



 نهاًت املعمل ألاول 

   


