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 : الفصل األول، المحور الثاني
 

تلوث المیاه 
 

 ینتج تلوث المیاه عن أنشطة اإلنسان وذلك بطرح النفایات والمواد الكیمیائیة السامة التي تصل إلى      مقدمة:
 المیاه السطحیة وفي بعض األحیان إلى المیاه الجوفیة مما یؤدي إلى تخریب الثروات المائیة وینقص              
من جودتھا وھذا بالطبع یؤثر على التوازنات الطبیعیة .              
 فما ھي مظاھر تلوث المیاه ؟ وما مصادرھا؟  •
 كیف نستطیع قیاس درجة تلوث المیاه؟ •

  
Iومصادره- بعض مظاھر تلوث المیاه : 

     6أنظر الوثیقة  : معطیات لالستثمار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بعض مصادر تلوث المیاه ومصادره:6الوثیقة  
 

وقد بدأ االنتباه إلى خطورة ھذه ،  یقصد بالمیاه العادمة میاه الصرف الصحي المنزلي ومیاه النفایات الصناعیة"...
المیاه على الطبیعة في بدایة القرن العشرین عند ظھور التجمعات السكانیة الكبرى وطرحت جدیا مسألة كیفیة التعامل 

معھا في بدایة السبعینات عند انتباه الرأي العام العالمي إلى استفحال تدھور البیئة البشریة وتلوث الھواء والمجاري 
 المائیة والمحیطات والبحار والمیاه الجوفیة بسبب النفایات المنزلیة والصناعیة واألنشطة الفالحیة. 

 من حاجیاتھا الیومیة من الماء بینما یستعمل الباقي في سقي الحدائق 80 إلى %60یومیا ترمي المدن مابین %
الغذائیة. والطبخ والشرب وفي بعض الصناعات 

  بمنطقة l'Amoco-Cadiz بالیابان وحادثة ناقلة النفط Minamata... إن الكوارث البیئیة كحادثة خلیج 
Bretagne من التلوث الخطیر الذي یصیب میاه البحار %75ـ  ف،بفرنسا لیست سوى الشجرة التي تخفي الغابة 

 m200ـ تتراكم في ال كل ھذه النفایات، (النفایات السائلة والصلبة الصناعیة أو الفالحیة أو المنزلیة) مصدره الیابسة
 وتتسبب في ظاھرة من اخطر أنواع التلوث الذي تعاني منھ المیاه تدعى التخاصب... ،األولى التي تلي الشاطئ

...فھذه الظاھرة  تنتج عن وفرة المواد العضویة والنترات والفسفور في المیاه الجاریة والراكدة... وحتى عندما تكون 
ھذه المیاه صافیة شفافة وخالیة من المواد العالقة فإن الطحالب تتكاثر فیھا بسرعة فیظھر في الطبقات العلیا للمجرى 

" من الطحالب تستھلك كل األكسجین الموجود بالماء إضافة إلى أن Soupe verteالمائي ما یشبھ "شربة خضراء 
وجود ھذه الطحالب بھذه الكثافة لھ عدة عواقب سلبیة منھا أنھ: 

یجعل الضوء ال یصل إلى الطبقات السفلى.  •
تموت الطحالب الكبرى الموجودة بھذه الطبقات والتي تشكل أساس السالسل الغذائیة.  •
یتوقف إفراز األكسجین في ھذه الطبقات وتموت الكائنات الموجودة بھا كاألسماك.  •
بالمقابل تتكاثر بعض الكائنات البالنكتونیة الغیر المفیدة لإلنسان (طحالب وحیوانات مجھریة ورخویات ...)  •

  .تضرر من ذلك األسماك وباقي الكائنات الحیة التي تستعمل كأغذیة بشریةتف
مما یزید من  (CH4)  وطرح غاز المیثان (CnOnHn)تقوم البكتیریات بتحلیل جزیئات المواد العضویة المعقدة •

ندرة الحیاة في ھذه المیاه. 
 إلى 30وتعاني منھا حالیا ما بین %. تحدث ھذه الظاھرة في مجاري میاه السقي والسدود واألنھار والبحیرات والبرك

من احتیاطات المیاه العذبة وعددا كبیرا من البحار خصوصا منھا الداخلیة كالبحر األسود مثال.  %40
 

 بتصرف « Science & Vie»عن مجلة 
  من معطیات النص:انطالقا )1

a(  البحر والتربة والمجاري المائیة.على مستوى المیاه مظاھر تلوثاستخرج بعض حدد مفھوم التلوث، ثم  
b(  ظاھرة.ھذه عواقب وأسباب ، التخاصباستخرج معنى 
c( ظاھرة.ھذه عواقب وأسباب ، ثم حدد استخرج معنى التخاصب 

 أذكر بعض أھم مصادر تلوث المیاه.  )2
ما ھي الحلول التي تقترحھا لتفادي المشاكل السابقة الذكر؟  )3
ما ھي أھم أنواع المشاكل التي تعاني منھا المیاه في المغرب؟  )4
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      استثمار المعطیات :  
 مفھوم التلوث وبعض مظاھره: )1

 

a( :تعریف التلوث 
ھو تغیر یحدث على وسط ما، بسبب إفراغ مادة سامة أو عالقة تحول دون تطور ھذا الوسط ایجابیا، ویحدث اختالال 

 بالتوازن الطبیعي داخلھ.
 

b( :مظاھر تلوث المیاه 
من بین مظاھر تلوث المیاه إفراغ المواد السامة في المحیطات كالناقالت النفطیة التي تفرغ حمولتھا نتیجة اصطدامھا 

بالصخور فتؤدي إلى تدفق كمیات كبیرة من النفط وبالتالي قتل العدید من األسماك والطحالب. كما أن اإلحتراقات الیومیة 
 تساقط األمطار الحمضیة، التي تختلط مع المجاري المائیة  تلوث الھواء وبالتاليللمصانع ووسائل النقل فإنھا تؤدي إلى

 وتتسرب إلى المیاه الجوفیة عبر التربة فتؤدي إلى موت العدید من الكائنات الحیة.
 

c(  ه:عواقبو هأسباب، التخاصبمفھوم 
 التخاصب L’eutrophisation مما یحولھا ،المجھریة في المجاري المائیةالخضراء عن تكاثر الطحالب  ظاھرة ناتجة 

.  في اخضرار الماء ونقصان شفافیتھ وكمیة ثنائي األوكسجین ھذه الظاھرةتسببفت ،إلى ما یشبھ شربة خضراء
 

 عن تلوث المیاه باألمالح المعدنیة المستعملة في األسمدة الفالحیة خاصة الفوسفاط والنترات والتي تعتبر  ینتج التخاصب
  تتكاثر نتیجة لذلك.التيمواد إقتیاتیة لبعض النباتات المائیة كالطحالب، 

  

 للوسط حیث: اختالل التوازن الطبیعي التخاصبینتج عن  
  .یستھلك  كل األكسجین الموجود بالماء فتموت الكائنات الموجودة بھ
 یتوقف ، وبذلك تموت الطحالب الكبرى الموجودة بھذه الطبقات، فیجعل الضوء ال یصل إلى الطبقات السفلى

 كاألسماك. ه الموجودة ب األخرىتموت الكائنات بھذا الوسط، فإفراز األكسجین
 ةتقوم البكتیریات بتحلیل جزیئات المواد العضویة المعقد(CnOnHn)  وطرح غاز المیثان (CH4) ، مما یزید

 من ندرة الحیاة في ھذه المیاه.
 

 :مصادر تلوث المیاهأھم  )2
  

ینتج تلوث المیاه عن األنشطة المختلفة لإلنسان ومن بینھا: 
  

 7أنظر الوثیقة  أ- االستعماالت المنزلیة:          
 

، المتعضیات ازوتیةتؤدي األنشطة المنزلیة لإلنسان إلى طرح مواد مختلفة كمواد التنظیف، مواد فوسفاطیة، مواد 
 المجھریة، ومواد عضویة قابلة التحلل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستعماالت الصناعیة:          ب- 
: یمكن تصنیف المواد الملوثة، التي تحتوي علیھا المیاه العادمة، الناتجة عن األنشطة الصناعیة إلى

  .مواد صلبة عالقة، عضویة أوال عضویة

 . المواد الملوثة للمیاه المستعملة بالمنازل ومیاه السیالن:7الوثیقة  
 

 میاه السیالن المیاه الناتجة عن االستعماالت المنزلیة 

المواد 
 ةثالملو

- مواد صلبة عضویة أوال عضویة. 
- مواد عضویة قابلة للتحلل بفعل المتعضیات المجھریة. 
- مواد فوسفاطیة، ومواد آزوتیة طبیعیة عضویة أساسا، 

كالحمض البولي والبروتینات. 
- مواد منظفة، یمكن إدراجھا ضمن المواد العضویة. 

راضا معدیة كالكولیرا میات مجھریة، ینقل بعضھا أعض- مت
 والتفوید.

مواد سامة كالھیدروكاربونات. - 
 المعادن الثقیلة مثل الرصاص .- 
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   .أمالح معدنیة ذائبة، صادرة عن صناعة األسمدة النباتیة، وعن معادن البوتاس والفوسفاط
 .مواد عضویة، صادرة عن صناعات المواد الغذائیة، ومعامل الدباغة والنسیج 
  .معادن ثقیلة كالزئبق والكادمیوم والرصاص 
  .میاه حمضیة أو میاه قاعدیة 
  .ھیدروكاربونات صادرة عن الصناعات البترولیة 

 

 ج- االستعماالت الفالحیة:          
 

   یتجلى ھذا النوع من التلوث في استعمال المبیدات الخاصة بالحشرات واألعشاب الطفیلیة، وكذلك استعمال األسمدة، حیث 
 وتتصف ھذه األخیرة بذوبانیة كبیرة في الماء حیث تنقل ،تحتوي أغلب األسمدة الفالحیة على أمالح النترات والفوسفاط

 حدث بھا ظاھرة التخاصب.ت مما یؤدي إلى تلوثھا و،بسھولة في میاه السیالن لتتسرب إلى المیاه الجوفیة والمیاه السطحیة
    

:  لتفادي المشاكل السابقة الذكرةترحالمق الحلول )3
  .نشر الوعي البیئي السلیم  بین السكان
  .معالجة المیاه العادمة قبل طرحھا في الطبیعة للتقلیل من خطورتھا
  .التقلیل من المواد السامة التي تستعمل في الحیاة الیومیة وفي الفالحة والصناعة
   .إعادة استعمال المواد القابلة إلعادة االستعمال عدة مرات

 

 وعموما كلما كانت المنطقة مصنعة وبھا كثافة سكانیة مرتفعة إال . حسب المناطق تلوث المیاه في المغربیختلف )4
 ویعود السبب في تلوث المیاه بالمغرب إلى العوامل التالیة: وكانت المیاه ملوثة.

  .نقص أو غیاب شبكة الصرف الصحي في جل المدن المغربیة مما یساھم في تلوث المیاه الجوفیة
 ما یدفع إلى طرح میاه الصرف الصحي والنفایات السائلة في مجاري ، محطات تصفیة المیاه المستعملةندرة 

.  ھذه األوساطالمیاه والشواطئ فتتلوث بذلك
 .استعمال مفرط للمبیدات واألسمدة الفالحیة في بعض المناطق مما یلوث المیاه الجوفیة 
  بعض األنھار(صناعة الورق على نھر سبو مثال).على ضفافوجود بعض الصناعات الملوثة مباشرة  
  المحمدیة).-بعض المدن الساحلیة بھا نشاط مرتفع للصناعات الكیمیائیة مما یلوث كثیرا شواطئھا (أسفي  

 
      خالصة :  
 

 ویشمل ھذا التلوث كل أشكال المیاه الموجود في .تعتبر األنشطة البشریة أھم عامل یسبب تلوث المیاه الموجودة في األرض
أما أھم أسباب تلوث المیاه حالیا فھي  األرض من میاه سطحیة وجوفیة وحتى میاه بخار الغالف الجوي (األمطار الحمضیة).

 المیاه العادمة والنفایات الصلبة والسائلة للصناعة والمنازل والمواد الكیمیائیة واألسمدة والمبیدات الفالحیة ومشتقات النفط.
 
IIقیاس تلوث المیاه - .

     8أنظر الوثیقة  : بعض معاییر قیاس تلوث المیاه 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 . بعض معاییر قیاس تلوث المیاه:8الوثیقة  
 

  تراكم المواد العضویة القابلة للتأكسد، الشيء الذي إلىیؤدي صرف المیاه العادمة في الودیان واألنھار والبحیرات 
یترتب عنھ تكاثر البكتیریات الحیھوائیة، التي تستعمل ثنائي األكسجین المذاب في الماء لتحلیل المواد العضویة. وینتج 
عن نشاط ھذه البكتیریات، انخفاض تركیز ثنائي األكسجین المذاب. لقد اعتمد المختصون ھذه الخاصیة لقیاس درجة 

). D.B.O.5 )Demande Biochimique en Oxygène معیار اتلوث المیاه، فوضعو
 

 ردیئة جدا ردیئة متوسطة الجودة جیدة جید جدا مستوى جودة المیاه
5D.B.O.  3  < 5 - 3 10 - 5 25 - 10   25> 

 

  ودرجة تلوث المیاه.D.B.O.5فسر العالقة بین قیمة معیار  )أ
 

 ثلث خارج  قسمة التلوث الیومي المتوسط، الناتج  تستعمل وحدة أخرى لقیاس تلوث المیاه ھي معادل فرد، ویساوي
معینة. على التلوث الیومي الذي یتسبب فیھ الفرد الواحد. ویعبر عنھ بصیغة  عن صناعة ما،

 

  فرد.معادلأكتب الصیغة المعبرة عن  )ب
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 المختصون إلى معاییر مختلفة من بینھا :  یلجالقیاس تلوث المیاه 
  

 D.B.O.5: Demande Biochimique en Oxygèneمعیار -           أ
 

 خالل خمسة أیام. وھو یعبر عن كمیة  األوكسجین (O2)  إلى الطلب البیولوجي من األوكسجینD.B.O.5 معیار  یشیر
في درجة  D.B.O.5الالزمة لتحلیل المواد العضویة الموجودة بالماء من طرف البكتیریات خالل خمسة أیام. ویتم قیاس 

 .mg/lفي الظالم، ویعبر عنھ ب  ،C°20حرارة 
 المستھلك، أي ارتفاع نسبة المواد العضویة الملوثة للماء. O2 یعني ارتفاع نسبة D.B.O.5وھكذا فارتفاع قیمة 

 
 :معادل فرد-           ب

 

على التلوث الیومي الذي یتسبب فیھ   ثلث خارج  قسمة التلوث الیومي المتوسط، الناتج عن صناعة ما،وهمعیار معادل فرد 
: الفرد الواحد. ویعبر عنھ بالصیغة التالیة

 
 
 
 

 الواحد ھو: التلوث الیومي المتوسط، الناتج عن نشاط الفردحیث أن 
 

76g من المواد العضویة القابلة للتأكسد (MO) 
55gمن المواد العالقة القابلة للتأكسد   ( MES) 

9gمن المواد األزوتیة القابلة للتأكسد  (MA) 
 

 مادة قابلة للتأكسد ھي مادة تحلل من طرف بكتیریات باستعمال ثنائي األوكسجین. ملحوظة:
 

     9أنظر الوثیقة  : بعض المعاییر المحددة لجودة المیاه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO 
¯¯¯ 76 

MES 
¯¯¯¯ 55 

MA 
¯¯¯ 9 

1 
¯¯¯ 3 

+ + X ( ) 

 . بعض المعاییر المحددة لجودة المیاه:9الوثیقة  
 
 

 یعطي الجدول التالي بعض المعاییر  المحددة لجودة المیاه:
 

 مستوى جودة المیاه
 

 المعاییر أو 
 mg/lالمواد بـ 

متوسطة جیدة جیدة جدا 
ردیئة جدا ردیئة الجودة 

 70 < 30 - 70 25 - 30 25 > 25 >المواد العالقة 

D.B.O.5 < 3 5 - 3 10 - 5 25 - 10 > 25 

NH4األمونیوم 
+ < 0.1 0.5 – 0.1 2 - 0.5 8 - 2 > 8 

NO3النترات 
- < 44 < 44 < 50 100 - 50 > 100 

 - CL- < 100 200 - 100 400 - 200 1000الكلور 
400 > 1000 

O2 3 > 3 > 3 - 5 5 - 7 7 < المذاب 
 

اعتمادا على معطیات جدول الوثیقة، حدد الشروط الواجبة في الماء لیكون ذا جودة عالیة. 
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:  یتبین أن جودة المیاه مرتبطة بمجموعة من العوامل الفیزیائیة والكیمیائیة واإلحیائیة4انطالقا من معطیات جدول الوثیقة 
 

  25أن ال تتعدى نسبة المواد العالقةg/l.  
  أن تكون قیمة معیارD.B.O.5 3 أصغر منmg/l .
  0.1نسبة األمونیوم أقل منmg/l.  
  44نسبة النترات أقل منmg/l.  
  100نسبة الكلور أقل منmg/l.  
  نسبةO2 7 المذاب أكبر منmg/l .

 
     10أنظر الوثیقة  : معطیات عن تلوث المیاه بالمغرب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نالحظ أن األحواض المغربیة في تلوث متزاید، إذ أنھا تعد مطرحا لمجموعة من النفایات، سواء المنزلیة أو الصناعیة أو 
 الفالحیة. 

 
     خالصة :  

  
أمام ھذا الخطر المھول لزحف التلوث وتأثیره على المیاه، كان من الضروري التفكیر في الحد من ھذه الظاھرة، وتعمیم 

معالجة المیاه المستعملة. وإن المساھمة في نقصان تلوث المیاه سیساعد في الزیادة في جودة ھذه المادة الحیویة وبذلك 
تنخفض التكلفة المخصصة لمعالجتھا . 

 

 . معطیات عن تلوث المیاه بالمغرب:10الوثیقة  
 

  طن سنویا من 99000تتدفق كمیات ھائلة من المواد الملوثة في الشریط البحري الساحلي، حیث یستقبل ما یناھز 
المواد القابلة للتأكسد. ویرتكز ھذا التلوث بالخصوص في المنطقة الساحلیة بین القنیطرة والجدیدة، أما الودیان فتستقبل 

 طن من المواد الملوثة، الجزء األكبر منھا یصل إلى واد ملویة، سبو، وأم الربیع.  68000سنویا 
 طن سنویا أما األزوت 00051أما المواد الملوثة التي تصل إلى سطح األرض ثم تتسرب إلى باطنھا فیبلغ حجمھا 

  طن سنویا. 13500الناتج عن األسمدة الفالحیة والمبیدات فیتسرب منھ إلى المیاه الجوفیة والسطحیة ما یناھز 
 

 :یعطي الجدول التالي بعض المعطیات العددیة حول تلوث بعض األحواض المغربیة 
 

التلوث (معبر عنھ بمعادل فرد) الحوض 
 (توقع) 2020سنة  2000سنة  1985سنة 

 1342700 1137600 959000أم الربیع 
 644478 624319 66940ملویة 
 3500000 2600000 1975000سبو 

 

 انطالقا من تحلیل ھذه المعطیات، ما ھو تقییمك لتلوث المیاه في المغرب؟

 30األنبیاء   ﴾       َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أَفََال یُْؤِمنُونَ  ﴿

ْحتََضرٌ  ﴿  28سورة القمر :   ﴾ َونَبِّْئھُْم أَنَّ الَماَء قِْسَمةٌ بَینَھُْم ُكلُّ ِشْرٍب مُّ


	يستهلك  كل الأكسجين الموجود بالماء فتموت الكائنات الموجودة به.
	يجعل الضوء لا يصل إلى الطبقات السفلى، فتموت الطحالب الكبرى الموجودة بهذه الطبقات، وبذلك يتوقف إفراز الأكسجين بهذا الوسط، فتموت الكائنات الأخرى الموجودة به كالأسماك.
	تقوم البكتيريات بتحليل جزيئات المواد العضوية المعقدة(CRnRORnRHRnR)  وطرح غاز الميثان (CHR4R)، مما يزيد من ندرة الحياة في هذه المياه.
	مواد صلبة عالقة، عضوية أولا عضوية.
	أملاح معدنية ذائبة، صادرة عن صناعة الأسمدة النباتية، وعن معادن البوتاس والفوسفاط.
	مواد عضوية، صادرة عن صناعات المواد الغذائية، ومعامل الدباغة والنسيج.
	معادن ثقيلة كالزئبق والكادميوم والرصاص.
	مياه حمضية أو مياه قاعدية.
	هيدروكاربونات صادرة عن الصناعات البترولية.
	نشر الوعي البيئي السليم  بين السكان.
	معالجة المياه العادمة قبل طرحها في الطبيعة للتقليل من خطورتها.
	التقليل من المواد السامة التي تستعمل في الحياة اليومية وفي الفلاحة والصناعة.
	إعادة استعمال المواد القابلة لإعادة الاستعمال عدة مرات.
	نقص أو غياب شبكة الصرف الصحي في جل المدن المغربية مما يساهم في تلوث المياه الجوفية.
	ندرة محطات تصفية المياه المستعملة، ما يدفع إلى طرح مياه الصرف الصحي والنفايات السائلة في مجاري المياه والشواطئ فتتلوث بذلك هذه الأوساط.
	استعمال مفرط للمبيدات والأسمدة الفلاحية في بعض المناطق مما يلوث المياه الجوفية.
	وجود بعض الصناعات الملوثة مباشرة على ضفاف بعض الأنهار(صناعة الورق على نهر سبو مثلا).
	بعض المدن الساحلية بها نشاط مرتفع للصناعات الكيميائية مما يلوث كثيرا شواطئها (أسفي - المحمدية).

