
       األستاذ: یوسف األندلسي                                                                                             الماء الشروب ودورة الماء

 الماء الشروب ودورة الماءالفصل الثالث: 
 

الثوابت المحددة لجودة المیاه واستعماالتھا الممكنة : المحور الثاني
 

  یشترط في الماء الشروب، الموجھ لالستھالك، أن یكون صالحا للشرب، أي خالیا من الشوائب الملوثة.  مقدمة:
 

 الثوابت المحددة لجودة الماء الشروب؟ما  •
 ؟استعماالت الماء حسب درجة جودتھما  •

 

I - :ثوابت جودة الماء الشروب، وحدود قیمھا
     5أنظر الوثیقة  : بعض الثوابت حسب معاییر دولیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقد وضعت معاییر صارمة لقیاس جودة میاه الشرب، منھا:  ،عدة اعتباراتالموجھ لالستھالك یتدخل في تحدید جودة المیاه 
 

 ، العكر، الحرارة.pH اللون، الرائحة، الطعم، الثوابت الفیزیائیة: •
 ...(+Mg) المغنیزیوم ،(SO4)، الكبریتات (-Cl)الكلور الثوابت الكیمیائیة:  •
 بكتیریات كالمكورات العنقودیة، سلمونیالت معویة، ...الثوابت اإلحیائیة :  •
 مواد غیر مستحبة، كالحدید، أزوت، أمونیوم، نترات، وفسفور، فضة، نحاس ...عناصر أخرى:  •

               مواد سامة، كالزرنیخ، زئبق، سیانور، رصاص، كروم، ...                  

 .طرق التزوید بالماء الشروب في الوسط الحضري: 5الوثیقة  
 

 بتصرف). 1990 ماي 221 عدد La recherche(عن مجلة یعطي الجدول التالي الحدود القصوى لقیم ثوابت جودة الماء 
  الوثیقة، أستخرج أھم الثوابت المحددة لجودة الماء. معطیاتانطالقا من

 

حدود قیم وحدات الثوابت 
حدود قیم وحدات الثوابت الجودة 

الجودة 
 Fe μg/l 200حدید    – ثوابت فیزیائیة 1

 Mn μg/l 50منغنیز  15وحدة اصطالحیة اللون 

 °2-°12- الرائحة 
 Cu μg/l 1نحاس  3°-25°

 Zn μg/l 5زنك  2- العكر 

 °2-°12-  الطعم
 P μg/l 5فوسفور  3°-25°

 Ag μg/l 10فضة  C 25°C°درجة الحرارة 
pH - 6.5 – 9 4 – مواد سامة   

 As μg/l 50زرنیخ    ثوابت كیمیائیة – 2
 Cd μg/l 5كادمیوم  Cl mg/l 250الكلور 
 μg/l 50سیانور   SO4 mg/l 250الكبریتات 

 Cr μg/l 50كروم  Mg mg/l 50المغنزیوم 
 Hg μg/l 1زئبق  Na mg/l 150الصودیوم 

 Ni μg/l 50نیكل  K mg/l 12البوتاسیوم 
 Pb μg/l 50رصاص  Al mg/l 0.2األلومینیوم 

O2 المذاب Sat(%) 30  مبیدات الحشراتμg/l 0.5 
   ثوابت إحیائیة – 5   مواد غیر مستحبة – 3

بكتیریات معویة  NO3 mg/l 50نترات 
وحدات 

اصطالحیة 

0 
 0مكورة عقدیة  NO2 mg/l 0.1نتریت 

 0سلمونیالت معویة  NH4 mg/l 0.5أمونیوم 
 0حمة معویة  N mg/l 1أزوت 
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      :مؤشرات أخرى عن جودة الماء الشروب 
 

یؤدي تراكم المواد العضویة القابلة للتأكسد في الماء، إلى تكاثر البكتیریات الحي ھوائیة، فینتج عن ذلك نقصان في 
األوكسجین المذاب، ومن ھذا المنطلق یوظف األوكسجین كمؤشر عن مدى تلوث المیاه ومراقبة جودتھا. وتستعمل لھذا 

الغرض المعاییر التالیة: 
  ویشیر إلى الطلب البیولوجي من األوكسجین خالل خمسة أیام.D.B.O.5المعیار  •
 وھو الطلب الكیمیائي من األوكسجین، ویعبر عن كمیة األوكسجین الالزمة ألكسدة جمیع المواد D.C.Oالمعیار  •

  ، وفي الظالم (تجنبا لتأثیر عملیة التمثیل الضوئي). C° 20القابلة للتأكسد كیمیائیا، في درجة حرارة 
 الصیغة:  •
 
 
 
 

  كبیرة، كانت جودة الماء ردیئة.MO المادة القابلة للتأكسد. وكلما كانت قیمة MOتمثل 
 

II - :تصنیف المیاه حسب جودتھا، وبعض استعماالتھا
     6أنظر الوثیقة  : بعض معاییر تصنیف المیاه 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتصنف المیاه إلى درجات  یمكن تقدیر جودة الماء، اعتمادا على مجموعة ثوابت ذات طابع فیزیائي وكیمیائي وبیولوجي.
- ممتـازة - میاه جیـدة - میاه متوسطة الجودة ذات جودة میاه ، فنحدد بذلك: ذات جودة تناقصیة، بالعودة إلى قیم ھذه الثوابت

فمثال:  .میاه ردیــئة
 

  الحرارة تغیر كثیرا من الخصائص درجة  ألن ، ذات جودة ردیئــة، حرارة مرتفعة درجةمیاه ذاتالیتم اعتبار
ونسبة األمالح المعدنیة التي ، (تقل مع ارتفاع درجة الحرارة) الفیزیائیة والكیمیائیة للمیاه كنسبة األكسجین بداخلھ

  الحرارة المرتفعة مما یزید من ملوحة المیاه ...فيترتفع لسھولة تبخر المیاه 
 

 ویمكن مالحظتھا بالعین المجردة. ،المواد العالقة في المیاه ھي مواد معدنیة أو عضویة غیر قابلة للذوبان في المیاه 
 مجھریة.الطحالب وال ،ناتجة عن حث الصخورالرواسب التربة وكحالة األ

 

 .األزوتمشتقات  كما أن وجود بعض یدل وجود البكتیریات القولونیـــة في المیاه على تسرب المیاه العادمة إلیھ 
.  ناتج عن األنشطة المنزلیةوالمبیدات الحشریة بالمیـاه

       2 D.B.O.5 + D.C.O 
MO =  ------------------------------ 

2 

 .تصنیف المیاه حسب جودتھا المعیاریة: 6الوثیقة  
 

  +   -----------   درجات جودة المیاه  --------   -

متوسطة  ردیئة
ممتازة  جیدة الجودة  معاییر الجودة

 (C°)درجات الحرارة  20 22 25  <30
9.5>  8.5 7.5 6.5 PH 

مواد عالقة   >25  >25 30 - 25 70 - 30
3<  5 - 3 7 - 5 7  O2 مذاب بالماء (mg/l) 

80 40 25 20 D.C.O 
10 - 25 5 - 10 3 - 5 3<  D.B.O.5 

NO3 (mg/l)نترات  30 50 70 100
- 

NH4 امونیوم   >0.1  0.5 – 0.1 2 - 0.5 8 - 2
+ 

 Nأزوت  0.5 1 2  <2
SO4كبریتات  200 250 300 400

= 

400 - 
 -Clكلور   >100 200 - 100 400 - 200 1000

  μg/lحدید  100 200 250 300
 N/100mlبكتیریات قولونیة  0 - 5000 -
 μg/lمبیدات الحشرات  0 - 0.5 -

 

تبقى جل المیاه المستعملة حالیا 
بحاجة إلى معالجة إضافیة 

 إال أن ،لجعلھا قابلة لالستعمال
درجة المعالجة تختلف حسب 
جودة المیاه كما ھو مبین في 

: أمامھالجدول 
 

انطالقا من معطیات ھذه 
الوثیقة، استخرج المعاییر 
المعتمدة في تصنیف المیاه 

. حسب جودتھا
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      االستعماالت الممكنة للماء حسب درجة جودتھ :
 

یلخص الجدول التالي االستعماالت الممكنة للماء حسب درجة جودتھ: 
 

االستعماالت 
االستحمام والترفیھ الماء الشروب الممكنة 

واالستعمال المنزلي 
تورید 
المالحة الصناعة والتبرید الري الزراعي الماشیة 

فقط 

ممتازة ممتازة و جیدة ممتازة وجیدة درجة الجودة 
وجیدة 

ممتازة و جیدة، 
ومتوسطة الجودة 

ممتازة و جیدة، ومتوسطة 
ملوثة الجودة وردیئة 

 

یستھلك الماء ذو الجودة الممتازة، والجیدة في الشرب والتورید والري والترفیھ، تفادیا لألمراض واألوبئة المحتملة. 
 
 


