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طاقة وبالرغم من أهمية الماء للحياة سواء للشرب أو للرى أو توليد ال
عله غير إال أن االنسان يقوم بتلويثه وج. الخ..واستخدامه في الصناعة

رغم أن صالح لالستخدام وذلك بالقاء النفايات والملوثات الى مصادره
القرآن الكريم حذرنا من ذلك إال ان االنسان اليحافظ علية

(.41سورة الروم آية )
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المقصود بتلوث الماء هو إفساد نوعية مياه 

االنهار ومياه المصارف الزراعية  والبحار 

والمحيطات باالضافة الى مياه االمطار واالبار

الجوفية مما يجعل هذه المياه غير صالحة 

.لالستعمال

ة ويتلوث الماء عن طريق المخلفات االنساني

اعية أو والنباتية أو الحيوانية أو المعدنية أو الصن

ادر الزراعية أو الكيميائية التى تصب في مص

المسطحات المائية من بحار ومحيطات )المياه 

، كما تتلوث المياه (وانهار ومصارف زراعية

أيضا مياه الجوفية نتيجة لتسرب المواد الكيميائية و

واحياء الصرف الصحى اليها بما فيها من بكتيريا

.دقيقة
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: اهولقد عرفت هيئة الصحة العالمية تلوث المي

ي بأنه أى تغيير يطرأ على العناصر الداخلة ف"

بب تركيبه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بس

، األمر الذى يجعل هذه المياه أقل"نشاط اإلنسان

لها أو صالحية لالستعماالت الطبيعية المخصصة

التغيرات"بعضها أو بعبارة أخرى عبارة عن 

التى تحدث في خصائص الماء الطبيعية 

ر صالح والبيولوجية والكيمائية للماء مما يجعله غي

للشرب أو اإلستعماالت المنزلية والصناعية

".والزراعية
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ي تلوث المياه الناجم عن الزراعة يؤثر عل•

ت مليارات البشر ويكلف مليارات الدوالرا

.ثانويا  
إن تلوث المياه الناتج عن ممارسات زراعية غير-

ر مستدامة يشكل خطرا  كبيرا  علي صحة البش

.واألنظمة االيكولوجية للكوكب

وهي مشكلة غالبا  ما يستهين بها صانعو -

.السياسات والمزارعون علي حد سواء

المدن وليسˏ ففي الكثير من الدول تعتبر الزراعة-

أكبر مصدر لتلوث المياه ˏ أو القطاع الصناعي

فإن الملوث ˏوعلي المستوي العالمي. اليوم

اه الكيماوي األكثر شيوعا  الموجود في مكامن المي

وذللك ˏ الجوفية هو النترات الناتجة عن الزراعة

ذاء غˏ بشر أكثر” حسب التقرير الذي يحمل عنوان 

اه تقرير عالمي حول تلوث المي“ مياه أسوأ ˏ أكثر

والذي أطلقته الفاو والمعهد الدولي من الزراعة 

19)إلدارة المياه في مؤتمر يعقد في طاجيكستان 

(.يونيو20–
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أدي التوسع في إستخدام المبيدات 

ة بصورة مكثفة في األغراض الزراعي

والصحية إلي تلوث المسطحات 

المائية بالمبيدات إما مباشرة عن 

طريق إلقائها في المياة أو بطريق 

غير مباشر مع مياه الصرف الزراعي

ذه والصحي والصناعي التي تصب به

المسطحات وقد تصل هذه المبيدات 

مع العمليات الزراعية إلي المياه 

.الجوفية
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والمبيدات مصطلح يطلق علي كل مادة -

رية أو كيميائية تستعمل لمقاومة اآلفات الحش

..الفطرية أو العشبية 

:وتنقسم إلي المجموعات الرئيسية 

  ( Insecticides ).مبيدات حشرية-

( Fungicides ). مبيدات فطرية-

( Herbicides ). مبيدات عشبية-

 Rodenticides ).مبيدات القوارض-

Nematocides ).) مبيدات الديدان- (
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ن أن ويأتى الضرر البيئي لهذه المبيدات م-

حتوي أغلبها مركبات حلقية بطيئة التحلل وت

ة على عناصر ثقيلة ذات درجة سمية عالي

كما أن نواتج تكسرها يزيد من تركيز 

وتراكم كميات من الكلور والفوسفور 

ئة والنترات عن الحد المسموح به في البي

.الزراعية ومنها الحيوان واألنسان

يدات وتلوث المياه األرضية والسطحية بمب-

هذه اآلفات ترجع إلى التدوال الغير مناسب ل

لك الكيماويات ذات التأثيرات البيئية وكذ

الحوادث العرضية في الزراعة والصناعة 

وقد تصل هذه المبيدات مع . والتجارة

.العمليات الزراعية
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تلويث تلعب المبيدات دوراً أساسياً وهاماً في

المياه مما كان السبب في مضاعفة الخطر 

ال علي اإلنسان والحيوان والنبات ألنها كلها

.تستغني عن الماء فهو سبب الحياة

بةأثناء تساقط المبيدات علي سطح التر-

ر عمليات الرش وبالتالي تكون مصد

.لتلوث المياه

سقوط أمطار شديدة بعد عملية الرش-

تسرع من حركة المبيدفي حبيبات

.ط المائيالتربة وبالتالي ينتقل إلي الوس

.مخلفات النباتات المعاملة-

.بقايا مصانع المبيدات-
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لي لقليل األثر الضار لتلك المبيدات ع-

:المصادر المائية يجب 

 Halfإستخدام مبيدات لها فترة نصف الحياة –1
_ Life قصيرة.

.عدم إضافة المبيدات قبل الري مباشرة–2
عد تفادي عملية الجريان السطحي والتي ت–3

در المصدر األساسي لظهور المبيدات في المصا

.المائية
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أسرف اإلنسان في إستخدام األسمدة -

والمخصبات الزراعية وخاصة األسمدة 

ها إلي النيتروجينية والفوسفاتية إضافت

التربة الزراعية بهدف زيادة اإلنتاج 

في الزراعي بكميات تفوق إحتياج النبات و

مواعيد غير مناسبة لمرحلة نمو 

المحصول قد يؤدي إلي هدم التوازن 

نبات الكائن فس التربة بين عناصر غذاء ال

باإلضافة إلي غسيلها مع ماء الصرف 

وتسريبها إلي المياه الجوفية ممايزيد

اه المشكلة تعقيدا  عند إعادة إستخدام مي

.  الصرف الزراعي في الري مرة أخري
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اإلسراف الشديد في إضافة •

لى األسمدة األزوتيه والفوسفاتيه إ

األراضي بكميات تفوق إحتياج 

النبات وفى مواعيد غير مناسبة

لمرحلة نمو المحصول، قد أدى إلى

ين هدم التوازن الكائن في التربة ب

ى عناصر غذاء النبات باإلضافة إل

غسيلها مع ماء الصرف وتسربها

إلى المياه الجوفية مما يزيد 

خدام المشكلة تعقيد ا عند إعادة إست

مياه الصرف الزراعي في الري 

.مرة أخرى
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واإلسراف في إستخدام األسمدة •

لوث النتروجينية هي العامل الرئيسي في ت

المياه الجوفية ومياه المصارف الزراعية

وث ويأتى الضرر البيئي من التل. واألنهار

بأيون النترات الذى يصل لألنسان عن 

طريق مياه الشرب أو تختزن بعض 

مثل النباتات في أنسجتها نسبة عالية منه

أنواع البقول والخضر مما يفقدها الطعم 

ت عبر وتنتقل النترا. وتغير لونها ورائحتها

قر الدم السالسل الغذائية لإلنسان فتسبب ف

.عند األطفال وسرطان البلعوم عند الكبار
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يأتي الضرر البيئي من األسمدة 

ي المياه الفوسفاتية حيث زيادة نسبتها ف

ن تؤدى إلى األضرار بحياة الكثير م

مجاري الكائنات الحيه التى تعيش في ال

كما وأن هذه المركبات ...  المائية

إلى باإلضافة... تتصف بأثرها السام

صر أنها تؤدى إلى ترسيب بعض العنا

ة النادرة الموجودة في التربة الزراعي

والتي يحتاجها النبات في نموه 

ي وتحويلها إلى مواد عديمة الذوبان ف

.الماء
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ما هو تعتبر الزراعة المصدر األكبر في تلوث المصادر المائية ك_ 

التي موضح في الجدول التالي واألرقام في الجدول تفصح عن المواد

.يكيةتنساب سنوياً إلي المصادر المائية في الواليات المتحدة المر

ات ويتضح من الجدول أن كمية األكسجين الالزمة لتحلل المخلف_ 

ل الصناعية والصرف الصحي مساوية لنفس الكمية الالزمة لتحل

لذائبة المخلفات الزراعية، في حين أن معظم المواد الصلبة المعلقة او ا

.والفسفور والنيتروجين تأتي من النشاط الزراعي

من هذا الجدول نجد أن أهم ملوثات الماء الناتجة من األراضي _ 

.الزراعية هي األسمدة النيتروجينية واألسمدة الفوسفاتية
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بة تلوثها مسبب( عام / مليون طن ) المواد التي تنساب سنوياً للمصادر المائية •

.بالواليات المتحدة األمريكية

NPTDSTSSBOD5source

0.250.16131.922.93.8Industrial

0.500.0514.52.72.6Municipal

0.750.21146.425.66.4Total

2.370.43216.3479.23.2Cropland

0.470.1255.497.30.8Wood Lard

0.340.0732.878.80.5Pasture

1.450.54172.8423.91.8Range

4.651.16477.31079.26.3Total19



:  حيث أن 

: BOD5  أيام5كمية األكسجين المطلوبة لتحلل المخلفات خالل.

: TSS كمية المواد الصلبة في المصادر المائية في صورة معلقة.

TDS  :المواد الصلبة الذائبة.

P  :كمية الفسفور.

N  :كمية النيتروجين.
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:يراتأثر التركيز المرتفع من النيتروجين والفسفور علي مياه البح

ي تدهور زيادة تركيز النيتروجين والفسفور في مياه البحيرات الراكدة تؤدي إل-
، وهي عملية زيادة Eutrophication of Lakesوتسمي تلك العملية . نوعية المياه

دي الى النمو المواد الغذائية في المياه بمرّكبات تحتوي على اآلزوت والفسفور مما يؤ

ثار المفرط للطحالب والنباتات المحبة للماء ومن ثم موتها و تحللها، و كذلك اآل

في عدد الالحقة لهذا كنقص األكسجين في الماء واالنخفاض الحاد في نوعية المياه و

.األسماك وعدد من الكائنات المائية

واع طبقاً ولقد توجهت عدة أبحاث علمية لتقسيم مياه تلك البحيرات غلي ثالثة أن-

وروفيل أ بها وتركيز كل( النيتروجين والفسفور ) لتركيز العناصر الغذائية خاصة 

.ودرجة شفافية المياه
Mesotrophic، متوسطة Oligotrophic Waterمنخفضة : تلك األقسم هي -

Water وعالية ،Eutrophic Water
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:طرق التحكم في فقد النيتروجين من األراضي الزراعية 

.تعظيم اإلدارة الزراعية للمزرعة لخفض التعرية والجريان السطحي–1
ري الحديثة وعدم رفع كفائة لري لتقليل فقد النيتروجين وذلك بإستخدام أساليب ال–2

.اإلسراف في مياه الري
بقي من إستخدام الدورة الزراعية التي تؤدي إلي اإلستفادة من النيتروجين المت–3

.المحاصيل السابقة
د التسميد رفع كفاءة التسميد وذلك بإستخدام طرق تسميد حديثة وتوقيت مواعي–4

.ومعدل التسميد أي عدم إضافة الجرعة السمدية دفعة واحدة
غسيلها إستخدام أنوع سمادية من النيتروجين معدل تحللها بطيء حتي يقل معدل–5

.من التربة
.ي نتراتلنمع تحول األمونيا و اليوريا إل( اإلنزيمات ) إستخدام مثبطات التحلل –6
يتروجين الجوي التوسع في زراعة المحاصيل البقولية والتي تعتمد علي تثبيت الن–7

.وبذلك يقل اإلعتماد علي السماد النتراتي
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ادر ولتقليل فقد الفسفور إلي المص

...المائية ينصح 

عدم اإلسراف في إضافة السماد -

.الفوسفاتي

.تفادي عملية الجريان السطحي-
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علي) الري هو أكبر منتج لمياه الصرف في العالم من حيث الحجم •

(شكل تصريف زراعي 

مليون طن من أسمد 155يُستخدم حوالي ̨   معلي مستوي العال•

من % 20ويتراكم حوالي . النيتروجين المعدني في الزراعة سنويا  
%  35خل بينما يد̨  ةمدخالت النيتروجين هذه في التربة والكتلة الحيوي

.منها إلي البحار

مليون طن من المبيدات الكيماوية 4.6يتم رش ̨  معلي مستوي العال•

.في البيئة سنويا  

من مجمل المبيدات المستخدمة في % 25الدول النامية تستخدم •
شكل لكن نسبة الوفيات الناتجة عن المبيدات فيها ت̨  الزراعة عالميا  

.من النسبة العالمية% 99
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ألنواع فإن األثر اإلقتصادي للمبيدات علي ا̨  ةحسب التقديرات األخير•

مليار دوالر أمريكي 8يبلغ حوالي ( مثال  البشر ) غير المستهدفة 

.سنويا  في الدول النامية

زائدة الناجم عن الحمولة ال( نقص التأكسج ) يؤثر نضوب األكسجين •

كيلومتر 240.000من المغذيات من صنع اإلنسان على مساحة 
كيلومتر مربع من 170.000منها ̨  ممربع علي مستوي العال

.المناطق الساحلية

من المساحة المروية متأثرة % 24،  يقدر أن ̨ معلي مستوي العال•

.بالتملّح
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ي معظم دول يظل تلوث المياه العذبة ٌمسبباً رئيسياً لألمراض والوفاة ف

:العالم النامية، ويأخذ األشكال التالية 

خلو أنهار تؤدي زيادة نسبة المواد الكيميائية في المياه إلي تسمم األحياء، فتكاد ت-

.من مظاهر الحياة بسبب إرتفاع تركيز الملوثات الكيميائية فيها

ل من إزدهار ونمو البكتيريا والطفيليات واألحياء الدقيقة في المياه، مما يقل-

.قيمتها كمصدر للشرب أو للري أو حتي للسباحة والترفية

ن صرف إستنزاف كميات كبيرة من األكسجين الذائب في الماء، نتيجة ما يخلط م-

.صحي وصناعي، مما يؤدي إلي تناقص أعداد األحياء المائية

قلة الضوء الذي يخترق المياه لطوف الملوثات علي سطح المياه، والضوء-

.يعتبر ضروريا  لنمو األحياء النباتية المائية كالطحالب والعوالق
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بعض إجراءات التخفيف من تلوث المياه

ة الطريقة األكثر فعالية لتخفيف الضغط علي النظم البيئية المائي

واأليكولوجيا الريفية هي الحد من تصدير الملوثات عند المصدر أو 

.  اعتراضها قبل وصولها إلي النظم اإليكولوجية الضعيفة

.رعةفتكاليف معالجة هذه الملوثات تزيد بشكل كبير بعد خروجها من المز

اس علي وإحدي الطرق للقيام بذلك هي تطوير سياسيات وحوافز تشجيع الن

ذية تبني نظم غذائية أكثر إستدامة وتحد من الزيادات في الطلب علي األغ

.اناتمثل فرض الضرائب وتقديم اإلع, ذات األثر البيئي السلبي الكبير

.  مروعلي مستوي المستهلك يمكن لتقليل هدر الغذاء أن يساعد في هذا األ

صل فإحدي الدراسات قّدرت أن تلوث النيتروجين الناجم عن هدر الطعام ي

.تيراجرام سنويا  6.3إلي 
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الحرص علي عدم إستخدام السمادات •

ررا  الكيميائية والمبيدات التي قد تسبب ض

.بمصادر المياه القريبة منها

، عدم رمي النفايات في البحيرات واألنهار•

والعمل علي جعل البيئة المحيطة بهذه 

الموارد الماية نظيفة وخالية م القمامة 

.والنفايات

عدم سكب الدهانات أو الزيوت أو أي أنواع •

أخري من النفايات داخل مصرف المياه 

.المنزلي

الحرص علي زرع األشجار حيث أنها تقلل•

من وصول المبيدات واألسمدة إلي مصادر 

.المياة المختلفة
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بعض إجراءات التخفيف من تلوث المياه



ما هو تأثير المبيدات علي المياه ؟ وأهم طرق وصولها إلي المياه؟•

مدة ؟واألسبالمبيدتأذكر بعض اإلجراءات للتخفيف من تلوث المياه •

ما الذي يجب فعلة لتقليل األثر الضار للتلوث بالمبيدات ؟•

أذكر بعض طرق التحكم في فقد النيتروجين ؟•

ما الذي ينصح بة لتقليل فقد الفسفور إلي المصادر المائية؟•
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